Verslag vergadering Sociale Raad Aalten
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

maandag 7 maart 2022
19.00-21.00 uur
gemeentehuis, raadszaal
Dames ten Barge, Bröker, te Winkel, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde,
Wubbels, Schreurs, van Maren, Schreurs en van Amerongen (verslag) De heren, Huntink
(voorzitter), Leber, Wevers, van/den Berg en Almekinders.
Mw. Te Winkel met kennisgeving.
toehoorder hr. Stoelhorst.

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering, welkom allemaal speciaal Rob en Matthijs.
Nico is iets verlaat, Koos neemt het eerste stuk van de vergadering voor zijn rekening.
Agendapunt 10 wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van punt 3a Oekraïne.
2. Voorstellen SR leden en nieuwe leden.
Nieuwe leden zijn Rob van den Berg en Matthijs Almekinders.
Beide stellen zichzelf voor, en ook de andere leden stellen zichzelf voor.
3. Verslag en actiepunten vergadering 2 februari
Verslag: De datum van de vergadering is niet goed moet zijn 2 februari 2022.
Verslag is daarmee vastgesteld, bedankt voor het verslag.
Actie lijst wordt doorgenomen en aangevuld
3a Oekraïne. Kunnen we als SR iets betekenen over allerlei initiatieven? Burgers die wat willen,
waar kunnen die terecht? De gemeente heeft een centraal informatie punt over huisvestiging.
De SR wil de brief van Schaersvoorde op onze FB-pagina liken. De komende week is er overleg
met de ambtenaar inburgering en we gaan daar vragen wat er zoal gedaan wordt en wat we als
SR concreet kunnen betekenen voor Aalten.
.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgaande stukken, is doorgenomen;
Regionale adviesraden bijeenkomst is binnengekomen via Oost-Gelre
De koepel heeft een bijeenkomst voor nieuwe leden beide heren willen daar graag heen
Ook is er een bijeenkomsten van de koepel over communicatie, Anja en Anne-Marie hebben
interesse.
5. ZOOV-memo aanpassing tarieven
Er is een memo van ZOOV gekomen over de aanpassingen van de tarieven doordat de provincie
de subsidie gaat afbouwen. Het stuk is doordacht en goed opgebouwd.
Voor de SR is hier nu niets in te doen.
6. Notitie bij stijging van de huidige energieprijzen.
Nico heeft een opzetje gemaakt voor deze notitie.
De prijzen rijzen de pan uit. De SR maakt zich zorgen. Zeker voor mensen die geen vast contract
hebben is het een fikse verhoging. Voor de inwoners die aan de ondergrens zitten qua inkomen,
en de mensen die net daarboven zitten is het moeilijk om rond te komen. De SR stelt een brief op
aan het college en gaan vragen welke concrete oplossingen de gemeente nu toepast. Ook wordt
de betrokken ambtenaar gevraagd over de stand van zaken, en hoe de inwoners zich kunnen
melden, of inwoners zich al melden. Ook moet er samen met de woningbouwvereniging gekeken
worden of deze met voorrang huizen kunnen isoleren.
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7. Beschermd en beschut wonen
We hebben het convenant toegestuurd gekregen over de samenwerking tussen de acht
gemeenten. De inhoud daarvan is dat ambulante zorg gaat naar de diverse gemeenten gaat, de
24 uurs zorg blijft voorlopig bij de centrumgemeenten. De werkgroep wil graag wat meer uitleg
van de ambtenaar dit wordt besproken in het periodieke overleg met de ambtenaren.
Wonen blijft hierin nog een lastig punt, dit punt wordt met de wethouder besproken in de
vergadering van mei. Een van de vragen is welke resultaten zijn er geboekt de afgelopen tijd, de
andere vragen kunnen naar Martien die de vagen verzamelt.
8. Project inclusie samenleving
Praatplaat gekregen over inclusie. De nota is klaar deze wordt eerst in college behandeld, en
vastgesteld daarna komt het naar de SR. De nota wordt aangeboden aan de nieuwe
gemeenteraad. De SR zal een formele brief aan het college sturen, dat we graag aan de voorkant
advies willen geven, en niet nadat alles al is besloten.
9. Jaarverslag
In voorwoord moet jaartal 2021 staan. Bij slotwoord klankbordgroep zijn, Meedoen pact moet
met hoofdletter. De bijlage kan door sommige niet geopend worden, deze wordt in Word
bijgevoegd. Daarna wordt hij gestuurd naar alle belanghebbende, hetzelfde rijtje als vorig jaar.
10. Jaarrekening
Wordt doorgeschoven naar vergadering van april.
11. Communicatie, stand van zaken
Gesprek gehad met de communicatiemedewerker van de gemeente over de tips en tricks.
Veel vrienden maken is het advies, dit kost wel tijd. De gemeente zal af en toe zaken delen van
de SR. We worden geholpen met een introductiepagina.
Aan het eind van de vergadering gezamenlijk bepalen welke zaken interessant zijn om te delen
op FB. Afspraak wordt dat elke werkgroep een artikel zal aanleveren dit komende jaar, voor FB.
En af en toe een artikel schrijven in het huis aan huisbladen dat wordt goed gelezen.
We kunnen ook de talentverbinder (Richard) vragen of hij tips heeft hoe FB verder uit te breiden.
12. Thema’s per werkgroep en SR breed 2022, missie en visie SR
Wmo: we willen een paar speerpunten dit jaar behandelen
Jeugd: de punten zijn iets concreter geworden.
Participatie: zo wie zo speerpunt zakgeld project
Elke werkgroep zal voor de volgende vergadering een paar speerpunten vaststellen.
Graag ook allemaal kijken naar de nota sociaal domein wat de speerpunten van de gemeente
zijn, of we deze kunnen omarmen en daarmee ook onze speerpunten maken.
Sociale Raad breed, visie en missie, de werkgroep participatie heeft een eerste opzet/voorstel
gemaakt over de visie en de missie.
We moeten prioriteiten stellen in de speerpunten. Zakgeld project moet je eerst evalueren,
voordat we er beleid van kunnen maken. Het is wel een onderwerp dat dicht bij de inwoners ligt.
Het stuk van de werkgroep moet nog verder vorm krijgen, elke werkgroep levert een persoon om
de visie en missie verder uit te werken.
13. Sollicitatieprocedure, twee nieuwe leden per 1 oktober
We willen graag een nieuwe vorm creëren om de sollicitatieprocedure op een andere manier
vorm te geven. Nu zitten de voorzitter en de secretaris in de sollicitatieprocedure, moet dat niet
anders? Als duidelijk is in welke werkgroep de nieuwe leden nodig zijn dan iemand uit die
werkgroep laten aansluiten. Maar ook niet te veel mensen in de commissie.
Jammer is dat niet elke plaats of buurtschap vertegenwoordigd is.
Voor de komende vacature zijn er leden uit de participatie werkgroep nodig zijn. voorstel om in
klein comité een voorstel te maken hoe we de procedure vorm gaan geven.
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14. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: geen nieuws
Werkgroep wmo: eind maart overleg met ambtenaren.
Werkgroep jeugd: geen nieuws
15. Afscheid voorzitter Nico Huntink
Joop Wikkerink, wethouder van de gemeente, neemt afscheid van Nico, met bloemen, en heet
namens de gemeente de nieuwe voorzitter welkom.
Nico neemt ook het woord om terugkijken naar de afgelopen tijd (acht jaar) veel is gebeurd, de
SR heeft zich ontwikkeld tot wat het nu is. Hij hoopt dat dit onder de leiding van Matthijs verder
voortgezet wordt.
Als laatste neemt Koos het woord namens de SR om Nico te bedanken voor zijn inzet, zijn
bevlogenheid en het zijn van een verbinder.
16. Rondvraag en sluiting:
Figulus wil een presentatie geven over de mantelzorg, we nodigen ze uit voor vergadering in
april.
De voorzitter sluit voor het laatst deze vergadering.
Nico bedankt voor je inzet.

Volgende vergadering is, dinsdag 5 april 2022.
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