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Werkgroep 3D
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19:45 uur
Zaal Lintelo (RTG-zaal)

Aanwezig

:

Dhr. J. Wikkerink, Dhr. G. Navis, Dhr. H. Rijks, mw. Noorman, mw. M. Rensink, mw.
I. Massop, Dhr. H. Bosma, Dhr. H. ter Beest, Dhr. H. Wiltink, mw. A. Bosch (CLM),
mw. D. Wensink, mw. S. van Amerongen, mw. Z. van Alstede, mw. A. Jansen, mw. L.
Huinink (notulist)

Afwezig

:

Dhr. N. Huntink

1. Opening en mededelingen
Dhr. Huntink is afwezig. Dhr. Rijks komt later i.v.m. een andere afspraak. Mw. A. Bosch van
CLM is aanwezig voor het geven van uitleg over de automatisering van de
managementinformatie m.b.t. WMO en jeugd.
2. Concept-verslag van de vergadering van 27-11-2017
Op blz. 2 (punt 6) gaat het over aanbesteding huishoudelijke hulp. Hierin lijkt het om één
aanbieder te gaan maar het gaat om meerdere aanbieders. En één van de nieuwe partijen
staat omschreven als ‘Werk gewoon’ maar dat moet ‘Help gewoon’ zijn.
3. CLM
Mevrouw Bosch is aanwezig voor het geven van de presentatie Analyse jeugd 2017. Acht
Achterhoekse gemeenten gebruiken hetzelfde systeem als Aalten. De cijfers van 2016 zijn
helaas niet meer terug te halen. Lastig is ook dat er in het inkoopbeleid staat dat men moet
declareren maar hier zit geen sanctie op. Een aantal facturen wordt tot jaren later
gedeclareerd. De werkgroep
wil graag een volgend overzicht zien zodat ze kunnen vergelijken. Ook is het verzoek om dan
in het overzicht duiding te geven aan de vaktechnische begrippen en het overzicht wellicht in
kwartalen te verdelen.
4. Dashboard Aalten
Iedereen heeft een overzicht ontvangen van een rapportage WMO. Het administratieve
systeem wordt omgezet, dit is bijna klaar. De cijfers kunnen dan aangeleverd worden in het
programma ‘Initiat8’, zoals dit nu voor de Jeugdhulp al is gedaan. De aanvragen lijken
structureel toe te nemen met name op het onderdeel ondersteuning.
5. Evaluatie werkgroep 3D
De werkgroep is bedoeld als mogelijkheid om mee te denken en te reageren op signalen uit
de samenleving. Ook functioneert de werkgroep als klankbord voor ambtelijke voorstellen en
het adviseren van de vakafdeling bij de voorbereiding van beleid. In de praktijk blijkt de
werkgroep niet op deze wijze te functioneren.
De afgelopen periode is in de werkgroep vooral gesproken over de ontwikkeling van
geleverde maatwerkvoorzieningen en de kosten hiervan. Het is tot nu toe in veel gemeenten,
Aalten niet uitgezonderd, moeilijk gebleken alle informatie die gewenst is te leveren en inzicht
te krijgen van alle gegevens binnen de 3D. Dit heeft bij de werkgroep irritatie opgeleverd.

Pagina 1 van 2

Om te kunnen werken volgens de oorspronkelijke doelstelling vragen de werkgroepleden om
gezamenlijk input te leveren aan thema’s waarover in de werkgroep 3D met elkaar gesproken
kan worden. Voorbeelden zijn toegang tot jeugdzorg, pleegzorg en dementie.
Om de werkgroep beter te kunnen laten functioneren, zouden de uitgangspunten herzien
moeten worden. Daarbij is het noodzakelijk dat de verschillende verantwoordelijkheden van
raad, college en ambtelijke organisatie voor ogen wordt gehouden. Het vereist zorgvuldigheid
in het inbrengen van thema’s en de wijze van bespreken.
Dhr. Bosma en dhr. Wikkerink zullen gaan brainstormen over de uitganspunten en werkwijze
van de werkgroep 3D.
6. Laborijn
a. Dhr. ter Beest geeft een toelichting op de kwartaalrapportages over het 3e en 4e kwartaal.
Vanaf het derde kwartaal zien we een forse toename van de uitstroom naar werk. Dit zet
door in het vierde kwartaal. Laborijn geeft aan dat dit een gevolg is van de werkwijze die
ze hebben. Ze staan er positief in. Er wordt steeds meer aandacht gegeven aan mensen
met psychische problemen. Hiervoor is begin 2018 een projectleider aangetrokken en zijn
er werkgroepen opgezet. Er moet duidelijkheid komen over de wet en regelgeving voor
deze doelgroep. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met een psychische handicap
aan het werk te laten gaan.
b. Dhr. Wiltink heeft een aantal mensen gesproken die nu voor de gemeente Aalten werken.
De afdeling groen is tevreden over de manier waarop de integratie plaatsvindt. Dit wordt
ook bevestigd door de mensen zelf. Een graadmeter hiervan is het lage ziekteverzuim.
Dhr. ter Beest geeft aan dat er een raadsmededeling aan komt.
c.

In de raadswerkgroep zitten mw. Noorman, dhr. Wikkerink en dhr. Bruil. Zij zullen
de rapportages bekijken. Het gaat daarbij niet alleen om de cijfers maar juist ook om de
vragen erachter.

7. Aanbesteding huishoudelijke hulp
De systemen zijn omgezet. Het berichtenverkeer is nu op orde en alle declaraties tot dusver
betaald.
8. Minima-effectrapportage
Er komt een collegevoorstel voor de minima-effectrapportage. Nibud gaat begrotingen maken
op basis van lokale gegevens.
9. Concept-vergaderschema 2018
Geen opmerkingen.
10. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Joop Wikkerink bedankt iedereen voor de
inbreng en komst.
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