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Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
7 juli 2016
19:00 uur
Elim te Aalten
De dames Feenstra, Prinzen, Schaap, te Winkel en Winkelhorst en de heren Duenk,
Eijkelkamp, te Grotenhuis, Huntink (vz) , Kooistra , Nijkamp en mw. Bröker (notulist)
De heer Fukkink, Leber, Huntink mkg
De heer Wevers en mevr. van Maren

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actiepunten vergadering 01 juni 2016
Actiepunten: ISWI, vinger aan de pols houden of iedereen, zoals afspraak, meegaat naar
Laborijn. Ook is het goed te volgen of beschut binnen in Lichtenvoorde blijft tot aan het eind
van het jaar.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
VIT heeft weer subsidie gekregen. Het is interessant om te vragen of ze wat voor de Sociale
Raad kunnen betekenen.
N.a.v. de nieuwsbrief: de gelden die over zijn van de Wmo laten oormerken voor de 3
participaties. Meenemen in het wethoudersoverleg.
Binnengekomen: folder VIT Mantelzorg ondersteuning in Aalten.
Geen mededelingen.
Bijeenkomsten: verslag Jan Willem voor de combinatiefunctionaris is 2,5 fte beschikbaar.
Bureau negen is aan het inventariseren wat de wensen vanuit het veld zijn, het betreft een
doener-coördinatorfunctie. September komt er een voorstel over de invulling. Waarschijnlijk
zal iemand met MBO sport of HBO organisatie in het profiel passen. De functionaris moet
een verbindende factor zijn voor alles wat met bewegen te maken heeft voor de leeftijd van
0 tot 100+.
Kort voorstel rondje van de nieuwe leden per 1 juli a.s.
4. Cliëntenparticipatie
Zinvolle bijeenkomst, veel deelnemers namens organisaties, weinig individuele deelnemers.
Zo snel mogelijk vervolg aangeven. Als je echt individuele personen wilt bereiken zal je ze
waarschijnlijk persoonlijk moeten benaderen. Eerste aanzet is goed.
Verslag weergave van wat besproken is. Dit verslag zal na de zomervakantie aan de
deelnemers worden verzonden.
Bij alle adviezen die er nu uitgaan mensen per onderwerp betrekken.
Zodra het verslag naar alle aanwezigen gestuurd is kunnen de werkgroepen de mensen
benaderen als wij concreet onderwerpen hebben. Ook kunnen de deelnemers de SR input
geven. Het eerste aanspreekpunt van de werkgroep doet daarna een email naar de
betreffende mensen, zodat ze een contactpersoon hebben.
Figulus was goed vertegenwoordigd in al de 3 domeinen en zal zeker een zinvolle bijdrage
aan de klankbord groep kunnen geven.
5. SSGR
SSGR is uitvoerend en de Sociale Raad is beleidsmatig. Vorige keer is duidelijk afgesproken
dat de gemeente aangeeft wat ze willen. SSGR is een stichting die niet door de raad of het
college is aangesteld. Ze hebben een convenant met de gemeente. SR staat open voor
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samenwerking met de SSGR. In het najaar zal de SR een informatief gesprek met de SSGR
plannen over de rolverdeling.
Gecontracteerde zorgverleners in de gemeente Aalten
UNIE-KBO heeft persbericht ontvangen over gelden die zorgverleners ontvangen waar veel
geld mee gemoeid is. Geld dat niet altijd goed terecht komt. Gemeente Aalten heeft zo’n 160
aanbieders. Hoeveel overhead gaat er bij de zorgverleners om? Welke uitgaanspunten gaat
de gemeente hanteren bij de aanbesteding? Etc.
In de septembervergadering zal André nog eens gevraagd worden over hoe de kaders zijn
vastgesteld voor de aanbesteding. Aalten brengt de in Aalten vastgestelde kaders in, maar
uiteindelijk wordt het besluit over de kaders door de 8 gemeentes genomen.
Werkgroep 3D
In een kort overzicht wordt aan gegeven hoe binnen de 3 transities de cijfers verdeeld
worden. In september-oktober krijgt de Sociale Raad een voorlichting over de cijfers.
Voortgangsmatrix
Geen vragen
Rondvraag
Henk bedankt de SR voor de aandacht voor zijn 50 jarig huwelijk.
Afscheid 3 leden Sociale Raad
Sluiting
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