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Aanwezig:

Aanwezig de heren Huntink (voorzitter), te Grotenhuis, Leber, Wevers en de
dames Bröker, Hieltjes, Van Maren, Mennink, Neerhof, Wubbels en Wensink
(verslaglegging)
de dames Feenstra, Schaap, Van der Weijde en Te Winkel.
de heer te Lindert (wethouder), en de dames Tiemessen en Ten Dolle
(beleidsmedewerkers Jeugd)

Afwezig:
Gasten:

1.

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. Er wordt gestart met de toelichting over jeugdzorg en
preventief jeugdbeleid.
Iedereen stelt zich voor.
2.

Jeugd, toelichting door wethouder H. te Lindert, mevrouw Tiemessen en
mevrouw Ten Dolle

Het doel van de prestentatie is de Sociale Raad mee te nemen in de ontwikkelingen in de
jeugdzorg. De presentatie wordt nagestuurd.
Vorige week heeft een artikel in de krant gestaan waarin de voorgenomen bezuinigingen in
de Jeugdwet en Wmo staan aangegeven. Dit tekort is ontstaan door toegenomen uitgaven in
het Sociaal Domein en verminderde inkomsten vanuit de Rijksoverheid. Jeugdzorg is sinds
enkele jaren bij de gemeente belegd.
De jeugdzorg in de gemeente Aalten kost ongeveer 6 miljoen. In de komende jaren zal in de
jeugdzorg 300.000 euro bezuinigd moeten worden. Ombuigen in de jeugdzorg is
noodzakelijk. Er wordt onderzocht wat efficiënter kan en wat anders kan worden
georganiseerd. Er zal meer inzet worden op preventieve maatregelen.
Preventie
In de regio Oost Achterhoek bestaat sinds enige tijd het Preventie Platform Jeugd. Hierin
worden door de verschillende gemeenten en betrokken organisaties samengewerkt in
preventieve activiteiten voor de jeugd. In verschillende werkgroepen wordt op thema´s
samengewerkt. Werkgroep middelengebruik wordt binnenkort toegevoegd.
Er is een divers aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten, te vinden op de website
van het Preventie Platform Jeugd (www.preventieplatformjeugd.nl).
De collectieve activiteiten van het Centrum Jeugd en Gezin gaan op termijn onder de
activiteiten Preventie Platform Jeugd vallen.
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Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam is een toegangsteam voor opvoedvragen. Zij kunnen doorverwijzen
naar andere vormen van zorg. Het ondersteuningsteam is ook aanwezig op de scholen. De
toegang naar specialistische jeugdzorg gaat via de consulenten.
De praktijkondersteuners Jeugd bij de huisartsen, zijn medewerkers van het
ondersteuningsteam.
In 2018 waren er 91 aanmeldingen voor het OT in de gemeente Aalten. In 2019 worden 110
aanmeldingen verwacht. Het aantal aanmeldingen van 13 jarigen en ouder wordt groter.
Jeugdzorgcijfers
Het aantal unieke cliënten dat jeugdzorg heeft ontvangen, is in 2019 fors toegenomen t.o.v.
2018.
Het aantal verstrekkingen jeugdhulp individueel wordt het meest toegekend, gevolgd door
specialistische jeugd GGZ.
Het aantal verstrekking voor dyslexie zorg is afgenomen in 2019 t.o.v. 2018.
Achter deze cijfers zit diverse problematiek.
Drugs en alcoholgebruik
De trend in de gemeente Aalten is dat jeugdigen op latere leeftijd beginnen met
alcoholgebruik. Het middelengebruik onder jeugdigen lijkt wel toe te nemen.
Dit gebruik komt steeds beter in beeld, maar blijft wel een punt van aandacht voor de
gemeente.
Pleegzorg
De week van de pleegzorg volgt na de maand van de opvoeding.
Er zijn te weinig pleeggezinnen op dit moment. In de Achterhoek zijn 16 kinderen in de regio
Achterhoek die op dit moment wachten op pleegzorg. Er start een nieuwe
wervingscampagne.
Om de Aaltense pleeggezinnen te ondersteunen, is er een lokaal platform opgericht. Hier
vinden zij ondersteuning bij elkaar.
Overige
• Hoe kun je het voortgezet onderwijs beter te benutten als vindplaats bij diverse
problematieken? Aanpak sociaal-emotionele problematiek via THINK wordt op dit
moment onderzocht. Hierbij wordt ingezet op saamhorigheid binnen de groepen
jongeren.
• Bewustwording gebruik social media vindt plaats via voorlichting van groep 8 en gaat
door in het voortgezet onderwijs.
• In het regionaal sportakkoord is een van de themalijnen de gezonde jeugd. Dit wordt
opgepakt via Achterhoek in Beweging.
• Door de Sociale Raad wordt aandacht voor andere scholen in het voortgezet
onderwijs naast Schaersvoorde, zoals Almende College in Silvolde. Dit wordt door de
gemeente meegenomen.
• Leerplicht. Het is de taak van school om schoolverzuim te melden binnen DUO. Dit is
informatie die naar de leerplichtambtenaar gaat. De niet schoolgaande kinderen zijn
daardoor in beeld.
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3.

Verslag en actiepunten, vergadering 2 september 2019

Verslag
In het verslag worden enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. De nieuwe versie van het
verslag stuurt mevrouw Wensink naar het secretariaat.
N.a.v. punt 10/presentiegelden merkt de heer Huntink op dat de agendacommissie hiervoor
nog met een voorstel komt.
Actielijst
De actiepunten 2, 5, 7, 9 en 11 worden afgevoerd van de lijst.
4.

Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

Ingekomen en uitgegane stukken
Geen opmerkingen.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Bijeenkomsten
• De heren Wevers, Huntink en mevrouw Hieltjes zijn naar de commissie
Sociaal Domein geweest d.d. 24 september 2019. Er is gediscussieerd over
de onderwerpen: ontmoetingsplekken voor jongeren, eenzaamheid en
armoede. Er is vrijuit gesproken over deze onderwerpen. Er wordt van deze
bijeenkomst geen verslag gemaakt.
• Op 23 oktober a.s. vindt er een middag en avond over wonen plaats. Deze
wordt georganiseerd door de gemeente en is specifiek gericht op wonen in de
gemeente Aalten. De heer Huntink en de dames Neerhof, Hieltjes en Mennink
gaan hier naartoe.
5.

Collectieve zorgverzekering

Zie verslag van de heren Leber en Te Grotenhuis. Zij hebben veel extra informatie gekregen
tijdens het gesprek met de heer Siemens. Het bureau BS&F doet onderzoek bij alle
gemeenten en de resultaten worden gebruik als onderbouwing. De conclusie is dat Menzis
een vergelijkbaar aanbod heeft als CZ. De werkgroep adviseert akkoord te gaan met de
plannen over te stappen naar Menzis. De Sociale Raad gaat hierin mee. Mevrouw Bröker
stuurt het college en de heer Siemens het advies.
6.

Meedoen pact armoede

Een beschrijving van een initiatief van de gemeente Den Haag is met de agenda
meegezonden.
Geconstateerd wordt dat op dit moment binnen de gemeente Aalten wel wordt gesproken
over armoede en meedoen, maar er op dit moment nog weinig concrete initiatieven zijn
In de werkgroep armoede wordt besproken of de Sociale Raad iets met het meegestuurde
voorbeeld gaat doen.
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7.

Omgekeerde verordening

Direct na de vorige bijeenkomst van de Sociale Raad heeft mevrouw Bröker de goedkeuring
voor de wijziging in de verordening Sociaal Domein verstuurd.
De verordening Sociaal Domein wordt in november behandeld.
De vertraging is ontstaan omdat de (consequenties) van deze verordening met het
management van de gemeente besproken zijn. Het MT en het college zijn inmiddels
akkoord.
De nieuwe werkwijze van de Sociale Raad komt in de bijeenkomst in november op de
agenda.
8.

Afstemmingsoverleg wethouders, verslag en verspreiding notulen

Het verslag van het afstemmingsoverleg is meegestuurd met de agenda. Inhoudelijk zijn
hierop geen aanvullingen en opmerkingen.
Er is in het verleden afgesproken dat de verslagen niet worden doorgestuurd naar het
college en ambtenaren. De Sociale Raad is akkoord het verslag vanaf nu ook door te sturen
naar alle aanwezigen bij de bijeenkomst.
9.

Cijfers Laborijn

Het gaat steeds nog wat beter met Laborijn.
De vragen die binnen de Sociale Raad spelen, liggen op het gebied van bejegening en
voortgang van het plan van aanpak. Dit willen we blijven volgen en staat als aandachtspunt
op de actielijst.
10.

Toekomst bestendig wonen lening

We hebben deze wijziging ter informatie ontvangen. Het is een samenvoeging van een
aantal soorten regelingen. Er is ook een toevoeging om overwaarde pas uit te betalen na
verkoop van de woning.
De Sociale Raad vindt het een goede maatregel. De leden vragen zich af welk
communicatietraject en instrumenten naar inwoners worden ingezet om van advies naar
realisatie te komen. De Sociale Raad wil dit in een gesprek nader met elkaar te bespreken.
De afspraak volgt na 23 oktober 2019.
11.

Nieuws uit de werkgroepen

Er geen nieuws uit de werkgroepen.
12.

Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad is op donderdag 7 november a.s. in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten.
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