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Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
9 mei 2017
19:00 uur
Zuiderkerk

Aanwezig:

De dames Bröker, van Maren, Prinzen, Schaap, te Winkel , van Amerongen (Notulist)
en de heren te Grotenhuis, Huntink (vz) , Kooistra, Nijkamp, Wevers en Fukkink.

Afwezig:

De heer Leber

Gasten:

De heer H. Bosma

1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Met name de heer Bosma, de
nieuwe coördinator van team Welzijn en Onderwijs van de gemeente Aalten.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag 3 april en Actielijst mei.
Verslag:
Geen opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller.
De Actielijst wordt doorgenomen en opgeschoond.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten.
Ingekomen en uitgaande post: De lijst wordt doorgenomen.
Mededelingen: Geen mededelingen.
Bijeenkomsten en uitnodigingen worden doorgenomen.
4. Bestuurlijke termijn agenda, jaarplanning en voortgangsmatrix.
Geen actie nodig op dit moment.
5. Kennismaking met de heer H. Bosma, team coördinator Welzijn en Onderwijs.
Hr. Bosma stelt zich voor. De heer Fukkink vertelt dat de opvolging van hem ook rond is, mw
D. Wensink zal 1 juni 2017 beginnen . De raad stelt zich voor aan de heer Bosma.
6. Sportpark Zuid, toelichting heer Bosma. Er zijn nog geen bestuurlijke stukken, deze zijn in
voorbereiding. De deelnemers zijn ook in afwachting. De werkgroep heeft een inhoudelijk plan
gemaakt er hangt een fors prijskaartje aan. Kan nog een aantal weken duren voordat het
college naar buiten komt. SR vraagt hoe het zit met de provinciale bijdrage, die hebben een
nieuwe subsidie regeling ontwikkeld. Regeling niet bedoeld om te investeren in bijvoorbeeld
nieuwe voetbalveld of verlichting. SR vraagt of er verbindingen kunnen komen tussen de
organisaties en zo ook de verbinding voor het dorp en zijn inwoners. De verenigingen zullen
meer moeten samenwerken in deze. SR vraagt of de visie en de vorming hiervan wellicht
uitkomst kan bieden om de subsidie van de provincie te verkrijgen. Accommodatie regelen
voor de verschillende verenigingen kan niet de enige bedoeling zijn. De heer Bosma geeft aan
dat de toekomst dit zal uitwijzen, of er een maatschappelijke samenwerking komt, de
verenigingen zullen eerst zelf de noodzaak hiervan moeten inzien, dat kan nog een zoektocht
worden. Het zou een voorwaarde naar de verenigingen moeten zijn, we willen het sociale
element terug zien. Dat zou een prominente plek moeten hebben. Leg het brede verband naar
alle inwoners. SR wil graag dat er een brede blik ontwikkeld gaat worden. VZ stelt voor: op 22
mei bij de wethouder voorleggen wat de SR zou willen. En SR wil graag het plan ter
beschikking krijgen. De heer Bosma neemt de input mee terug. En blijft als toehoorder bij de
vergadering.
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7. Mantelzorg, n.a.v. gesprek mevr. L. Vorwerg en de heer Rijks. De heer Rijks was verhinderd,
mevr. van Amerongen heeft de honneurs waargenomen. Van Vit-hulpbijmantelzorg waren
mw. H Wubben en de directeur de heer Rikhof aanwezig bij het gesprek. Was een plezierig
gesprek. Er gaat een brief naar inwoners uit, die Wmo indicatie hebben en inwoners die
gebruik maken van leerling vervoer. In het kader van mantelzorg compliment. Bekend maken
met de organisatie via sociale media. Ook via gemeentelijke pagina van de plaatselijke krant
bekendheid blijven geven. Het meer preventieve werken moet de insteek zijn, om de
mantelzorgers vroegtijdig in beeld te krijgen. Er zijn afgelopen jaar meerdere mensen
benaderd en bekend bij VIT, ongeveer 450 mantelzorgers van Aalten staan geregistreerd.
8. Evaluatie armoede beleid.
SR het is een duidelijke evaluatie. Hoeveel mensen kunnen in aanmerking komen voor de
regeling is dat te achterhalen? Niet alleen op melden van inwoners reageren. Probeer de
informele contacten (netwerken) ook de ruimte te geven. Verder een helder stuk. De
verborgen armoede zie je niet zo, denk aan de agrarische sector. Er is ook veel schaamte
onder de inwoners. De oudere medeburgers durven vaak ook niet te vragen. Daar moet je als
gemeente wel bewust van zijn.
9. Terugkoppeling regiovisie sociaal domein.
De bijeenkomst was niet echt goed georganiseerd, er waren geen stukken ter voorbereiding.
De SR is vooral blanco er naar toe gegaan, dat waren de andere deelnemers ook. Zochten
naar de rol van de sociale raad. Verslag viel tegen. Hoe ga je nu verder? We hebben de
inbreng gedaan weten niet wat ermee gedaan wordt. Er was geen reëel tijdspad, er moet snel
besluitvorming komen. SR werkt vooral lokaal. Het leeft niet echt onder de sociale raden.
Tussen de gemeenten moet meer kennis ontwikkeling zijn, daar schort het aan. Op lokaal
niveau door vertalen op gemeentelijk niveau. Het stuk d’r An is helemaal niet genoemd.
Hr Kooistra geeft aan ga met de beleidsmedewerkers van je werkveld om de tafel. Bevraag
deze medewerkers. De werkgroep jeugd heeft een afspraak met de beleidsmedewerkers.
10. Vacature. N.a.v. de advertentie heeft iemand gereageerd. Mevr. Jannie Neerhof, ze heeft
vele functies gehad, Het voorstel is om mw. voor te dragen voor de sociale raad, en uit te
nodigen voor de volgende vergadering. Er zijn nog meer vacatures. Na de zomer zal de
procedure weer op gestart worden. SSGR is ook gevraagd om te reageren, we kunnen de
krachten beter bundelen, en zijn allemaal betrokken binnen het sociale domein, de mensen
van SSGR hebben niet gereageerd. SSGR is een uitvoerend orgaan en wil dat ook graag
blijven. Er moet een nieuwe penningmeester komen ivm vertrek van de heer Kooistra. De
heer te Grotenhuis gaat het penningmeesterschap overnemen.

11. Training snellezen
Mw. te Winkel heeft deze cursus gevolgd, ze is er enthousiast over. Ook over mindmappen,
deze wordt ook op de cursus gegeven.
Mw. Bröker zal informeren wanneer de cursus gegeven kan worden.
12. Rondvraag:
De heer Nijkamp: De naam ANBO Aalten moet weggehaald worden deze bestaat niet meer.
Blinde geleide strepen op station wordt aan gewerkt.
Mevr. van Amerongen: De Hulp bij het Huishouden zal voor 2018 een eenvoudige
aanbesteding worden met de huidige aanbieders voor 1 jaar. Daarna wordt deze in de
regionale visie meegenomen. Er gaat een inwonerspanel komen voor Aalten, deze moet nog
helemaal ingericht worden.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
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