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Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
9 maart 2017
19:00 uur
Elim te Aalten
De dames Bröker, van Maren, Prinzen en Schaap en de heren Duenk, te Grotenhuis,
Leber (vz), Nijkamp en Fukkink (notulist)
De dames Feenstra en te Winkel en de heren Huntink, Kooistra en Wevers.

Gasten:
1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter Koos Leber opent de vergadering met een woord van welkom. Met name aan de
drie ambtenaren van de gemeente Aalten (Felix, Edina en Sylvia (beoogd opvolger van André
als ambtelijke ondersteuning SR vanuit gemeente)).
Nico wordt een voorspoedig herstel en sterkte toegewenst hetzelfde geldt voor Esther
waarvan de partner inmiddels herstellende is.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Schuldhulpverlening in de gemeente Aalten
Felix Siemes en Edina Hadzikadunic-Velagic ambtenaren van de gemeente Aalten geven een
toelichting. Als onderlegger dient de PP die toegestuurd is.
De gemeente heeft een aantal jaar terug besloten om de Schuldhulpverlening (SHV) binnen
de gemeentelijke organisatie te halen om korte lijnen te bewerkstelligen.
Veelal is de SHV onderdeel van meer problemen binnen de cliëntsituatie. Met de komst van
de drie transities kreeg de gemeente daarin dus ook meer invloed en paste het om de SHV in
eigen huis uit te voeren.
De intake is een belangrijke start van het gehele SHV. Daar wordt de cliënt al duidelijk
gemaakt wat een dergelijke regeling gaat inhouden. Alvorens het tot een Wettelijke
Schuldsanering Regeling komt ben je al zo’n 10 maand verder.
De gemeente bemoeit zich vooral met het begintraject: de intake en vervolgens het
zogenaamde stabilisatieproces van de cliënt.
In 2018 wordt er meer ingezet op preventie; hiervoor wordt een Preventieplan geschreven.
Na verdere verduidelijkingsvragen worden Felix en Edina bedankt voor hun inbreng.
3. Verslag en Actielijst vergadering 1 februari 2017.
Verslag:
Geen opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld. met dank aan de samensteller.
De Actielijst wordt doorgenomen en opgeschoond.
Er wordt een discussie gevoerd over punt 7: de afstemming tussen SSGRA de SR en de
ouderenbonden.
Volgens de SR zijn de SR en de SSGRA complementair aan elkaar. Met name richting de
Ouderenbonden wordt enige scepsis bespeurt en dat men bang is de identiteit te verliezen,.
Advies: blijf in gesprek met elkaar.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten.
Ingekomen en uitgaande post:
De lijst wordt doorgenomen.
Blijverslening: hierover wordt de heer Kok, wethouder wonen uitgenodigd in de vergadering.
ZOOV: alle adviezen en reacties van de afgelopen tijd worden nog even tegen het licht
gehouden in de agendacommissie.
Dashboard: in april op de agenda.
Mededelingen:
Geen mededelingen
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Bijeenkomsten en uitnodigingen worden doorgenomen.
De avond Alles voor Sophie was een goede bijeenkomst.
De gemeente Aalten kreeg aan het eind van de bijeenkomst door Alzheimer Nederland het
predicaat Dementievriendelijke gemeente uitgereikt.
5. Bestuurlijke termijn agenda, jaarplanning en voortgangsmatrix
N.a.v. de Bestuurlijke termijnagenda is een verkort overzicht gemaakt. Op basis daarvan kan
de SR een aantal thema’s kiezen waarop ze in de toekomst zich wil richten.
Het jaarplan SR Aalten 2017 wordt door Koos bijgehouden.
Evaluatie MEE behoeft een aanvulling. Het betreft “MEE op weg”. Dit zijn trajecten waarbij
kinderen in het vervolgonderwijs wordt geleerd zelfstandig te reizen en vervolgens geen
gebruik meer hoeven te maken van het leerlingenvervoer.
6. Mantelzorg incl. ongevraagd advies
De gemeente wordt geadviseerd om alle Wmo-gerechtigden aan te schrijven en daarbij wijzen
op het aan te vragen mantelzorgcompliment. Er volgt enige discussie waarom alleen Wmogerechtigden worden aangeschreven. Ook in de Jeugdzorg zijn er mantelzorgers.
Uiteindelijk wordt besloten om in eerste instantie de genoemde Wmo-groep aan te dragen.
7. Plan van aanpak cliëntenparticipatie
Van de werkgroep Jeugd is nog geen plan ontvangen. De werkgroep heeft al wel een gesprek
gehad met 3 jeugd- en jongeren werkers en het CJG.
Jan Willem geeft hierop nog een toelichting.
Aangegeven wordt dat je bij het KCC van de gemeente Aalten nogal eens je hele hebben en
houden kenbaar moet maken alvorens je naar de betreffende ambtenaar wordt
doorgeschakeld. Aangeraden wordt om hierover navraag te doen bij de gemeente.
Afgesproken wordt dat ook de werkgroep participatie nu “actief” aan de slag gaat.
8. Verslag afstemmingsoverleg wethouders dd 20 februari 2017.
vka
9. Vervolgstappen scholing, speerpunten jeugd en Wmo
Komt volgende keer op de agenda
10. Optimaliseren website
Komt volgende keer op de agenda
11. Benoeming kascommissie.
Bertus stelt zich beschikbaar.
12. Rondvraag
Anja:
Website komt volgende keer
Antoinette Meijs van Zorgbelang gesproken zij wil graag eens een keer komen en voorlichten.
De ontvangen stukken over Achterhoek in Beweging. Daarmee is bedoeld om die ook te
leggen naast de activiteiten van de combinatiefunctionaris. Overwegen of de projectleider
wordt uitgenodigd.
Jetty: Blindenstrook bij het station is destijds afgeschaft. Inmiddels is het terrein anders
ingericht. Kan dat weer terug komen. Henk geeft aan dat het destijds niet meer verantwoord
Een mooie gelegenheid om dit afte stemmen met de SSGRA.
Op de lijst van aftreden staat vermeld dat Jetty in december 2016 aftredend en
herbenoembaar was. Jetty is nog niet herbenoemd. Hiervoor moet nog een voorstel naar de
gemeente Aalten.
13. Sluiting
Koos bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.

Pagina 2 van 2

