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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
woensdag 7 maart 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Bredevoort

Aanwezig:

de dames Bröker, Neerhof, Prinzen, Hieltjes, van Maren, te Winkel, Schaap, Feenstra
en van Amerongen (notulist) en de heren, te Grotenhuis, Leber (voorzitter), en
Nijkamp.
De heren Huntink, Wevers en van Lochem, (met berichtgeving)
mevrouw Verharen (gastspreker) en een aantal belangstellenden.

Afwezig:
Gasten:

1. Opening en vaststellen agenda
Koos Leber opent de vergadering. En heet iedereen welkom. De agenda wordt omgezet, starten met
punt 5.
De agenda is vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 8 Januari 2018
Verslag
Datum van verslag klopt niet, zal worden aangepast, ook over stukje website wordt aangepast, de SR
wil graag onafhankelijk blijven, het verslag is verder vastgesteld.
Actielijst
Actiepunt 6. Kan van de lijst af.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Mededelingen
Geen mededelingen.
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen op en aanmerkingen.
Bijeenkomsten
6 april is een interessant onderdeel. Niemand gaat.
Naar de meedenksessie kind en armoede gaan Rosita, Anne-Marie en Jannie, koos denk nog even na.
4. Jaarplanning
N.v.t. komt op de volgende vergadering aan de orde.

5. Presentatie “armoede en Jeugd” door mevrouw Lisbeth Verharen, lector Hogeschool
Arnhem en Nijmegen
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Mevrouw Verharen start met de presentatie. Lectoraten doen onderzoek voor verschillende
domeinen in Nederland, gefinancierd door min. van VWS. Er zijn 14 werkplaatsen verdeeld in heel
Nederland gelieerd aan verschillende hogescholen. Vandaag gaat de presentatie over thema
armoede. 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Armoede gaat ergens over, is van
belang in de samenleving en van belang voor kwaliteit van leven. Rondom 3 thema’s is het lectoraat
bezig gegaan met armoede:
- Financiële zelfredzaamheid jongvolwassenen met LVB. (in de afrondingsfase)
- Zakgeldproject. (pilot fase)
- Signaleren en bespreekbaar maken van de armoede (planfase)
Vindplaatsen voor (verborgen) armoede kunnen zijn; scholen, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen.
Het is een taboe onderwerp, doorbreken van het taboe is belangrijk, bespreekbaar maken, maar ook
hoe ga je dit taboe doorbreken. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Er zitten zeker raakvlakken
op het laatste thema, geven de aanwezigen aan. Meer verbinding met allerlei organisaties is nodig,
hoe bundel je de krachten, maar ook vooral samen met de inwoners. Bereidheid is groot om samen
te werken in onze gemeente. Instrumenten moeten ontwikkelt worden. De tijd is rijp om ermee aan
de slag te gaan.
6. ZOOV
Er is een gesprek geweest met heer van Vooren, zie verder meegestuurde verslag.
7. Standpunt SR over regionaal SR overleg.
We hebben van Oost-Gelre een uitnodiging gehad over het opstarten van een regionale SR overleg.
Voorstel is om gebruik maken van de uitnodiging om te kijken of het zinvol is om dit op te starten.
Kennisdelen en ontwikkelingen volgen zijn belangrijke thema’s. Nico en Anne-Marie gaan naar deze
bijenkomst.
8. Nieuws uit de werkgroepen
WMO
-- geen nieuws
Jeugd
-- gesprek geweest met de beleidsmedewerkers jeugd, vooral gepraat over preventie
platform jeugd en de thema’s van dit platform.
Participatie
-- participatie werkgroep, is bij elkaar geweest wil graag met het armoede verhaal
aan de slag, zelf initiatief nemen en met de inwoners te praten niet alleen met de ambtenaar.
Sommige zaken zoals bijvoorbeeld armoede overstijgen de verschillende werkgroepen.
We moeten nu concreet maken wat de sociale raad wil bewerkstellen en hoe kunnen we de
gemeente adviseren hierin. Dit komt in volgende vergadering bij het jaarplan aan de orde.
9. Rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad staat gepland op donderdag 5 april 2018 in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Ingang Bredevoortsestraatweg. Ruimte Barlo.
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