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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
maandag 2 december 2019
19:00 uur
gemeentehuis, Markt 7 te Aalten

Aanwezig:

De heren Huntink (voorzitter), te Grotenhuis, Leber, Wevers en de dames
Bröker, Hieltjes, Van Maren, Mennink, Neerhof, Schaap, Van der Weijde, Te
Winkel, Wubbels en Wensink (verslaglegging)
De dames Feenstra en Van Maren.

Afwezig:

1. Opening en vaststellen agenda
De dames Van Maren en Feenstra zijn verhinderd.
Als agendapunt 4a wordt het sluiten van een aantal afdelingen van het Streekziekenhuis
Koningin Beatrix toegevoegd.
Als agendapunt 4b wordt het verslag van het gesprek met de heer Letteboer over ZOOV
toegevoegd aan agenda.
2. Verslag en actiepunten, vergadering 07 november 2019
Verslag
Pagina 3: frequentie scholingen. De wens is om twee keer per jaar een scholing te volgen.
Met deze toevoeging wordt het verslag van 7 november 2019 vastgesteld.
Actielijst
Punt 2: het definitieve besluit tot eventuele uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek
wordt afgewacht.
Punt 5: het initiatief uit Den Haag omtrent meedoen/armoede is door de werkgroep armoede
besproken met de gezamenlijke diaconieën. Met hen kunnen hierover geen concrete
afspraken worden gemaakt. Eventueel kan dit een thema zijn om dit met de gemeente op te
pakken.
Punt 9: de werkgroep Wmo heeft een afspraak gehad met de heer Letteboer over ZOOV. Er
moet nog een afspraak worden gepland met mevrouw Vorwerg.
Punt 6, 7 en 10 kunnen van de actielijst.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen opmerkingen.
Mededelingen
Geen.
Bijeenkomsten
Geen uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten.
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De heer Huntink is naar de Commissie Sociaal Domein geweest. Deze bijeenkomst ging
over beleidsgestuurde contract financiering (BCF). In eerste instantie is dit opgezet voor
subsidieproces met Figulus. Eerst worden doelen en resultaten (prestatieafspraken)
beschreven. Vervolgens maakt Figulus een activiteitenplan. De heer Stekelenburg heeft
deze systematiek toegelicht. Deze systematiek wordt komend jaar verder uitgerold naar
andere gesubsidieerde partijen.
Mevrouw te Winkel geeft aan Figulus op dit moment meerdere nominaties opzak heeft voor
nationale prijzen.
4. Nieuwe samenstelling werkgroepen
a. 1ste en 2de Voorkeur
Ieder lid van de werkgroep zit vast in de werkgroep van eerste keuze.
Werkgroepen 2 en 3 hebben dezelfde samenstelling.
b. Aanspreekpunt werkgroepen
Opgroeien en opvoeden: mevrouw Hieltjes
Participatie en werken: de heer Leber
Opvangen (sociaal netwerk): de heer Wevers
Wonen en vervoer, mobiliteit: mevrouw Mennink
c. Thema’s 2020
Opgroeien en opvoeden
• Pleegzorg
• Ombuigingen
• Wachtlijsten Jeugdzorg
• Vroegsignalering thuiszitters VSO (m.n. beperking)
• Ontwikkelingen Jeugd in wijk
• Zakgeldproject
Participatie en werken
• Armoede
• Werken (diversiteit van vormen van werken)
• Eenzaamheid
• Inclusie
• Laaggeletterdheid en technologiemoedig
Opvangen
• Inkomensregelingen
• Schuldhulpverlening
• Armoede
Wonen en vervoer, mobiliteit
• Beschermd en beschut wonen
• Mensen met verward gedrag
• Vervoer dagbesteding
• Hulpmiddelen
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De werkgroepen zullen de bovenstaande thema’s nog prioriteren. Mogelijk zijn er thema’s
die werkgroepoverstijgend moeten worden opgepakt.
a. Plannen om afdelingen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) te
sluiten
Het SKB heeft het voornemen om de kinderafdeling en afdeling verloskunde in 2025 weg te
halen uit Winterswijk. Dat patiënten moeten vanaf dat moment naar het ziekenhuis in
Doetinchem. De reistijd wordt hierdoor langer. Dit baart een aantal leden van het Sociale
Raad zorgen. De consequentie is dat er meer ziekenhuisbevallingen moeten plaatsvinden.
Door minder bevallingen en grotere eisen aan verloskunde is het openhouden van deze
afdelingen in het SKB niet haalbaar. De kwaliteit van zorg moet wel gewaarborgd worden.
De agendacommissie stelt een brief op waarin de zorgen van de Sociale Raad worden geuit.
Deze brief wordt in de vergadering in januari besproken.
b. Verslag gesprek werkgroep Wmo met de heer Letteboer over ZOOV
Directe aanleiding voor het gesprek was het voorstel tot aanpassing van het tarief ZOOV op
maat voor Wmo-reizigers per 1 januari 2020. De heer Letteboer vertelde dat de aanpassing
conform de vastgestelde afspraken is die ZOOV heeft met de betreffende gemeenten. De
tarieven worden jaarlijks aangepast aan de tarieven van het openbaar vervoer volgens
vastgestelde regels en procedures. De Sociale Raad gaat hiermee akkoord.
De meldkamer van ZOOV functioneert goed. Deze meldkamer doet de planning en
communiceert met de vervoerders. Door de meldkamer zijn er minder problemen, reizigers
hoeven minder lang te wachten en hoeven zij minder ver om te reizen.
Vervoer naar dagbesteding blijft een punt van aandacht.
De aansluiting op electrokar (verwijzen mensen die korte ritten boeken bij ZOOV) is nog niet
gemaakt.
De werkgroep zal een volgende keer navragen hoe het zit met aantal klachten en
afhandeling ervan.
5. Nieuws uit de werkgroepen
Er is geen nieuws uit de werkgroepen.
6. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Bröker zorgt voor kaart en een bloemetje voor mevrouw Feenstra.
De voorzitter bedankt de leden van de Sociale Raad voor de inbreng het afgelopen jaar.
We wensen een ieder het beste voor komend jaar.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 januari 2020 in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten
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