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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
maandag 7 mei 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Bredevoort

Aanwezig:

de dames Bröker (notulen), Neerhof, Prinzen, Hieltjes, Feenstra, te Winkel en de
heren, te Grotenhuis, Leber, Huntink (voorzitter), en Wevers.
de dames van Maren en Schaap de heer Nijkamp (met berichtgeving)
---

Afwezig:
Gasten:

1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld, punt 4 presentatie Sportpark Zuid wordt als eerste behandeld.
2. Presentatie: Sportpark Zuid en het sociaal domein door voorzitter E. Luiten
De heer Erik Luiten voorzitter Stichting Sportpark Zuid geeft een presentatie.
Het bedrag à 1,2 miljoen euro van de gemeente is half subsidie- en half privatiseringsgeld.
Van Leader een subsidieverstrekker komt ook nog 60.000,- euro.
Kort wordt de aanleiding voor het ontwikkelen van het Sportpark besproken.
Zeven verenigen komen op het Sportpark. Onder andere Sportondersteuning Brichbouw, een
private onderneming, die mensen met een beperking laat sporten. De Special Olympics doet
in 2018 het onderdeel Bocce (aangepaste Jeu de Boulle) op het Sportpark.
Ondertussen melden zich meer sportverenigingen die belangstelling hebben.
Niet alleen plaatselijk, maar ook grensoverschrijdend.
Er komen diverse faciliteiten. Alle faciliteiten worden volgens de normen van de bonden
gebouwd. De sportkooi wordt gesponsord door Kanjers voor Kanjers. Deze sportkooi kan
door meerdere verenigingen worden gebruikt, maar is in eerste instantie bedoeld voor
mensen met een beperking.
De stichting wordt ondersteund door een professional. Op dit moment is men nog erg bezig
met het realiseren van de faciliteiten.
Buurt is erbij betrokken.
Diverse bestaande projecten worden geïntegreerd in de plannen.
Entree wordt veiliger. Parkeerplaats blijft van de gemeente. Vanuit de raad wordt opgemerkt
dat de verlichting van het parkeerterrein belangrijk is.
Voor de maatschappelijke functie van sportpark Zuid wordt door middel van het scholder an
scholder project subsidie aangevraagd.
Doel is sociaal en economische vitale dorpen.
Energieneutraal wil men graag, financiën te krap. Er is besloten om alle financiële middelen
vooral in de sportfaciliteiten te steken.
Verwachting is dat ook het toerisme en de reactie positief wordt beïnvloed. Ouders
bijvoorbeeld die overnachten als hun kind een kamp heeft.
Lokale aanbesteding zoveel mogelijk.
Op het sociaal domein wil men nog een aantal slagen maken.
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Punt 11 is niet duidelijk. Hier wordt bedoeld dat er een plek op de site komt waar iedere
werkgroep zijn afspraken kan zetten.
Punt 13 de privacy komt juni op de agenda.
Actielijst
Sportpark kan eraf.
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Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
De uitgaande post, de mail aan de heer Bosma gaat over de wet loondispensatie die eraan zit
te komen. We willen graag informatie door middel van een presentatie.
Bijeenkomsten.
Bijeenkomst 23 mei transformatieplan Martien gaat en Janny misschien.
Geen mededelingen.
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Armoedebeleid in de gemeente Aalten, nader onderzoek, instellen werkgroep
Een brede werkgroep wordt ingesteld. Werkgroep participatie neemt het voortouw. Rosita
wil vanuit jeugd en waarschijnlijk wil Martien of Henk vanuit de Wmo, wel deelnemen. In juli
kan het nader onderzoek armoedebeleid op de agenda.
In principe komt de werkgroep de tweede maandag van de maand om 15.30 uur bij elkaar.
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Vacature
Geen reacties. Half juni weer plaatsen.
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Gemeenschappelijke agenda voor de afspraken Sociale Raad
Het idee van een plek op de website voor de agenda vervalt. De voorzitters van de
werkgroepen melden de afspraken in de agendacommissie.
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Werkgroepen
Jeugd: er is gesproken met Esther Theunissen en Guido de Vries over onder andere
vechtscheidingen. Een nieuw project is jeugd en armoede. Er is een samenwerking van 4
gemeentes op gelijkwaardige basis. Anja maakt nog een verslag.
Wmo: geen opmerkingen.
Participatie: vervolggesprek op 28 mei met de stichting Diaconie. Zij richten zich op mensen
die tussen wal en schip vallen. Het doel is wat kan de SR betekenen voor deze groep richting
de gemeente.
Voor leefbaarheid komt de brede werkgroep a.s. vrijdag bij elkaar.
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Rondvraag en sluiting
Mail Olaf Kleine over samenwerking tussen de 8 Achterhoekse Sociale Raden. Graag nemen
we deel. Nico en Anne-Marie blijven het contact, andere leden kunnen deelnemen, dit
afhankelijk van de onderwerpen. De speerpunten 2018 worden tevens aan Olaf gemaild.
Rosita is 17 mei niet bij de scholing.
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