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Aanwezig:

de dames Bröker, Feenstra, van Maren, Neerhof, Prinzen, Schaap en Wensink
(notulist) en de heren Duenk, te Grotenhuis, Huntink (voorzitter), Leber, Nijkamp en
Wevers.
mevrouw te Winkel.

Afwezig:

1. Opening en vaststellen agenda
Nico Huntink opent de vergadering. Ellen te Winkel heeft zich afgemeld voor deze bijeenkomst.
2. Verslag en actiepunten vergadering 04 september 2017
Verslag
De vorige keer was de heer Huntink voorzitter. Marten Jan Kooistra was de vorige keer geen lid meer
van de Sociale Raad. Het abonnement op Hopper is opgezegd.
Het verslag is hierbij vastgesteld.
Actielijst
Er zal een jaartal van behandeling bij de te behandelen punten gezet worden.
Punt 2: vacatures blijft staan. De volgende keer wordt dit weer besproken.
Punt 7: Op 20 november a.s. is er een bijeenkomst met de talentverbinder. Op 7 december is hij bij
het overleg van de Sociale Raad.
Actiepunten omtrent plaatsing op de website kunnen eraf. Hopper ook.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Afgesproken wordt om de werkgroep die het betreft de enquête invult. Bij vragen of twijfel komt
deze terug op de agenda. De enquête jeugdhulp wordt ingevuld door Anne-Marie Bröker.
Verder geen vragen of opmerkingen.
Mededelingen
De werkgroep jeugd heeft een overleg gehad met de beleidsmedewerkers jeugd. De resultaten van
het cliëntervaringsonderzoek Jeugd zijn besproken. Zij zijn vol enthousiasme aan de slag met de
verdere ontwikkeling van jeugdhulp in de gemeente.
De gemeente heeft vandaag een pluim ontvangen van de ANBO ontvangen voor haar
dienstverlening.
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Uitnodigingen
 Burgerparticipatie staat op de agenda.
 Henk Nijkamp en Janny Neerhof gaan naar de bijeenkomst over de visie op inkoop in de
gemeente Bronckhorst.
 Nico Huntink is naar de bijeenkomst over de beleidsregels beschermd wonen geweest. Dit
was weer een zinvolle bijeenkomst. Het stuk zal nog worden aangepast en dan naar de
colleges gaan.
 Visie Aalten 2025. Hanny Prinzen en Nico Huntink zijn naar deze bijeenkomst geweest. Het
ging veel over economische zaken en de standpunten van de middenstand kwam
hoofdzakelijk aan bod. Een volgende keer zal de Sociale Raad nadrukkelijker aangeven aan
werkgroepen deel te nemen die de Raad aan gaat. Henk Nijkamp vindt het jammer dat aan
de bijeenkomsten voor inwoners zo weinig jongeren waren.
 Nico Huntink gaat naar de bijeenkomst over SLIMMER.
 Koos Leber, Hanny Prinzen en Jan-Willem Duenk gaan naar de bijeenkomst van Figulus.
 Bertrus te Grotenhuis gaat naar de bijeenkomst over armoedebeleid op 23 november.
 Martien Wevers en Nico Huntink gaan naar de bijeenkomst over OGGZ en beschermd
wonen.
4. Jaarplanning
Verwachte onderwerpen:
Punt 2: er zal nagevraagd worden in het wethoudersoverleg hoe zit het met de tegenprestatie.
Buurt aan zet is een belangrijk punt op in de gaten te houden. Geldt ook over het rapport over de
Kulturhuzen.
5. Antwoorden Hugo Bosma n.a.v. wethoudersoverleg incl. notitie
N.a.v. punt 2: De rollen van de huisartsenpost en ziekenhuis worden in de notitie gemist. Het betreft
een regionaal opgestelde notitie. Het zal voor de gemeente Aalten nader worden uitgewerkt. De
werkgroep Wmo zal een opzet voor advies maken richting de gemeente. Dit voorstel zal in de
volgende bijeenkomst worden besproken.
N.a.v. punt 3: de Sociale Raad benadrukt dat zij er waarde aan hecht dat er minder mensen over de
vloer komen bij cliënten. Het is spijtig dat er nog geen innovaties verwacht komend jaar. Dit punt
wordt meegenomen naar de bijeenkomst over de visie op inkoop. Er wordt nu voor één jaar
aanbesteed om het totale pakket inkoop Wmo mee te nemen. In het voorjaar (april) zal er een
bijeenkomst worden gepland over innovaties in de Wmo met de beleidsmedewerkers Wmo.
6. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
Jan-Willem en Hanny zijn naar deze bijeenkomst geweest.
Wmo scoort op vrijwel alle onderdelen hoger dan andere gemeenten. Jeugd scoort ook goed, maar
iets minder dan Wmo. De gemeente doet het goed. Het was een positieve avond en voor herhaling
vatbaar.
7. Sportpark Zuid
Er is een gesprek geweest met de wethouder. Het verrast de leden van de Sociale Raad dat de
gemeente alleen een financiële bijdrage geeft een verder geen rol voor zichzelf weggelegd ziet. Er
hoeft achteraf geen verantwoording te worden afgelegd. De stichting heeft de rol om dit plan
financieel en inhoudelijk te beheren.
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Er is dus niets gezegd over eisen over de inrichting en de maatschappelijke functie. De stichting
wordt uitgenodigd om in de Sociale Raad te presenteren hoe zijn invulling gaat geven aan de
maatschappelijke functie van Sportpark Zuid. Zij zullen worden gevraagd een presentatie te
verzorgen over de invulling van het sportpark. Anne-Marie Bröker stuurt hen een uitnodiging hiertoe.
8. Eindverslag Mee op Weg
Er hebben minder jongeren deelgenomen aan Mee op Weg dan verwacht. Het is een mooi en zinvol
initiatief.
9. Burgerparticipatie in Aalten en andere vraagstukken
Het scholingsaanbod lijkt wel interessant. Er wordt nagevraagd wat dit exact inhoudt. Overige
punten worden ter kennisgeving aangenomen. Op onderwerpen zal de Sociale Raad aan regionale
bijeenkomsten met de andere Sociale Raden deelnemen.
10. Armoedebeleid, werkgroep stand van zaken
Armoedebeleid is opgepakt aan de hand van een concrete casus. Om in gesprek te gaan met de
gemeente over de wijze waarop dergelijke processen verlopen, zijn de vragen opgesteld die als
bijlage zijn toegestuurd naar de leden van de Sociale Raad. De vraag is hoe gemonitord wordt hoe
het met mensen gaat als zij door andere instanties worden geholpen. Weet de inwoner met een
vraag of probleem wel de weg te vinden naar juiste plek en juiste personen. Er moet nadruk komen
op preventie. Onduidelijk is hoe dit wordt opgepakt. De werkgroep participatie zal een afspraak
plannen met de betreffende ambtenaren via Hugo Bosma.
11. Cliëntenparticipatie, stand van zaken en tekst voor de website
De brieven naar organisaties verstuurd. Er zijn al reacties binnen van de volgende organisaties:
- IKC Uniek
- De Höve/IKC De Bosmark
- Zozijn (één voor volwassenen en jeugd)
- Laborijn
- Figulus
- Ouderenbonden (platform ouderenondersteuning/VOA’s)
De agendacommissie verdeeld de organisaties.
12. Vacature
Er is een sollicitant. Hiermee wordt een gesprek gepland.
13. Werkgroepindeling
Nico Huntink neemt tijdelijk zitting in de werkgroep jeugd. Anja van Maren gaat naar de werkgroep
jeugd en gaat uit de werkgroep participatie. De onderwerpen zouden dan meer over verschillende
werkgroepen worden verdeeld. Er wordt flexibel met de indeling om gegaan. Indien nodig worden
onderwerpen van elkaar opgepakt. De agendacommissie zorgt voor de verdeling van de
onderwerpen naar de werkgroepen.
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14. Nieuws uit de werkgroepen
Geen nieuws uit de werkgroepen te melden.
15. Overdracht penningmeesterschap
Deze overdracht moet nog plaatsvinden. Nico Huntink neemt hierover contact op met Marten Jan
Kooistra om hierover afspraken te maken. De overschrijving van de Kamer van Koophandel moet ook
nog geregeld worden.
16. Data 2018 en voorstel vergaderlocatie
De data zijn akkoord. Er wordt vergaderd in de RTG-zaal op het gemeentehuis op Markt 7 in Aalten.
17. Rondvraag
Ellen te Winkel heeft een mogelijkheid voor cursus over PGB doorgestuurd die door Per Saldo kan
worden verzorgd.
Jetty Schaap kan de volgende keer niet.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad staat gepland op donderdag 7 december a.s. in Elim.
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