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Aanwezig:

de heren Huntink (voorzitter), Leber, Nijkamp en Wevers en de
dames Bröker, Hieltjes, van Maren, Mennink, Neerhof, Prinzen, Schaap, te
Winkel en van Amerongen (verslaglegging).
de dames Feenstra Schaap en de heer te Grotenhuis.

Afwezig:

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, in bijzonder het college dat voltallig aanwezig is.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Bezoek voltallig college van B&W, de heren Stapelkamp (burgemeester) van
Vliet (loco- gemeentesecretaris), de wethouders, Te Lindert, Kok, Wikkerink, en
Veldhuizen.
Allereerst wordt er een voorstelrondje gehouden. De wethouders en burgemeester stellen
zichzelf voor en welke portefeuille ze in beheer hebben:
Stapelkamp Communicatie, burgerparticipatie, samenwerken euregio, P&O, openbare orde
en veiligheid, handhaving, huiselijk geweld, cultuur.
Te Lindert
Onderwijs, Jeugd, sport, kinderopvang.
Kok
Ruimtelijke ordening, financiën , omgevingswet.
Wikkerink
WMO, minimabeleid, schuldhulpverlening volksgezondheid, participatie wet,
welzijn kulturhusen, bibliotheek, subsidiebeleid.
Veldhuizen Economische zaken, duurzaamheid, recreatie/toerisme, buitendienst.
De onderwerpen zijn niet allemaal opgenoemd, op de website van de gemeente staat exact
welke portefeuilles ieder in beheer heeft.
Daarna stellen de leden SR zich voor.
De burgemeester geeft aan dat er een visie op participatie komt, het college wil lijn en
structuur aanbrengen op dit onderwerp. Wil daar ook met SR over van gedachte wisselen.
Raadsprogramma en uitvoeringsbesluit. De raad heeft een opdracht geformuleerd waar het
college de komende jaren mee mag werken. Alle fracties hebben zich hieraan
geconformeerd. Het is een opdracht op hoofdlijnen. Na formatie van college in juli 2018, is
het college aan het werk gegaan met deze opdracht, daar is het uitvoeringsbesluit
uitgekomen. Er zijn 45 actiepunten benoemd, met daaraan een begroting(geld) gekoppeld.
Er is een planning gemaakt, van de actiepunten. Jaarlijks worden de actiepunten
geëvalueerd aan de hand van de planning en control cyclus. College heeft het programma
een thema gegeven “daadkrachtig, duurzaam, en leefbaar”. Daar staat het college voor de
samenleving van Aalten. Dit sluit aan waar de SR voor staat. Belangrijke speerpunten van
het college zijn de toenemende eenzaamheid, voortzetting van armoede beleid en de
intensivering hiervan. Er zijn veel organisatie vanuit de samenleving die iets willen doen
tegen de armoede. 3e punt is gezondheidsbeleid in samenhang met de jeugd. Gezonde
leefstijl (alcohol matiging, sociale media, gezonde voeding) vroeg signalering is hierbij
belangrijk. Vooral voorlichting die aanspreekt is belangrijk. We moeten samenwerken over
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de verschillende domeinen heen. Niet in hokjes denken, preventief, samenwerkend en
verbindend. Met deze speerpunten wil het college aan de slag gaan de komende jaren.
Vraag: Sociaal domein staan weinig geldmiddelen bij omschreven. Er is niets gezegd over
de dreigende tekorten. Gaat het college extra geld regelen of bezuinige? Sociaal domein is
de helft van de begroting. De gemeente doet veel dat niet in raadsprogramma staat. Er is
een enorme opgave in het sociale domein door bijvoorbeeld het abonnementstarief en de
aanzuigende werking. Blijven we hetzelfde doen of gaan we het anders doen zullen
vraagstukken worden de komende tijd. College zal regelmatig moeten bijsturen op de 45
actiepunten.
Vraag: Hoe meet je de effecten? En hoe bewaak je de actiepunten die je uitvoert. Ieder
kwartaal monitoren, zodat je kunt bijsturen. Het dashboard is in ontwikkeling een belangrijk
instrument om te kunnen sturen.
Raadsprogramma is algemeen. Uitvoeringsprogramma is al meer concreter. De zaken die
we al doen en daar niet in staan wil het college ook zichtbaar maken.
Opmerking: De SR zoekt zijn rol in de samenleving, hoe kom je met elkaar en de inwoners in
gesprek. Wat kan de inwoner met het uitvoeringsprogramma?
Vraag: Wat zijn de 5 punten die het college belangrijk vind en wat wil het college bereikt
hebben in deze periode Dichtbij de inwoner staan. Centrumvisie hebben, ook voor
Dinxperlo. Duurzaamheid staat hoog op de prioriteiten lijst. Voorzieningen niveau op pijl
houden. Statushouders aan het werk. Armoedebeleid verder implementeren. Leefbaarheid
score handhaven (7,3) en tot de top van Nederland horen wat betreft de laagste belastingen
heffen.
Samenwerking met de SR. In verleden werden adviezen op te korte termijn gevraagd. Terwijl
we de gevraagde adviezen 6 weken van te voren horen te krijgen. Discussie ontstaat over de
termijn, kan 4 weken ook aangehouden worden?
Het is fijn dat de SR in het begin van een traject wordt betrokken, vaak is dat nog geen
advies maar meer een meedenk advies, deze kan ondervangen worden met een startnotitie.
Participatie traject moet meer op netvlies staan van zowel college als van de SR. Participatie
is de ingang tot welzijn en betrokkenheid.
Ontwikkelingen in de regio hoe staat het daar mee? De samenwerking is niet via een
gemeenschappelijke regeling, daardoor verloopt het proces niet altijd soepel er is veel tijd
nodig voor overleg en consensus. Gemeenten kunnen altijd hun eigen keuzen maken.
Speerpunten SR:
Wonen komt 7 februari met wethouder Kok aan de orde.
Wachtlijst jeugdzorg (GGZ) deze zijn voor Aalten niet schokkend. We blijven binnen de
termijnen. Procesbewaking in complexe gezinssituatie, is er. Gemeente heeft de regie van
deze casussen. Wordt op de actielijst gezet.
Wmo op de speerpunten zijn verschillende adviezen gegeven. De eerste uitgangspunten
van college zijn niet altijd de inwoners maar vaak de kosten. Geef dat aan naar het college
als daar signalen van zijn.
Participatie. Werk is belangrijk voor welbevinden, is de toegang tot vele mogelijkheden. De
groep met achterstand tot arbeidsmarkt moet de aandacht krijgen. Er zit wel een mismatch
tussen wat werkgever nodig heeft wat heeft werknemer aan vaardigheden heeft. In de
verschillende wetten zitten veel schotten, er komen wel openingen om te kunnen op en of
afschalen.
Zijn er nog vragen:
Wethouder Wikkerink vraagt of de SR de mogelijkheid om een klankbordgroep zijn om met
mensen die in armoede leven in contact kunnen komen.
College wordt bedankt voor de komst, de SR hoopt op een goede samenwerking voor alle
inwoners van Aalten.
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3. Verslag en actiepunten vergadering 5 december 2018
Pagina 2 punt 6 is advies geworden.
Pagina 3 punt 11 scholing via de Koepel, datum wordt nog bekend gemaakt.
Kan het verslag eerder komen omdat er actiepunten van de leden instaan. Dat gaat geregeld
worden.
Het verslag wordt hierbij vastgesteld.
Actielijst
• Punten 2, 5 en 6 kunnen van de wachtlijst af.
• Wachtlijstbeheer Jeugd komt op de actielijst medio 2019.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen brief mw. van Amerongen wordt nog nagezonden door mw. Bröker.
Bijeenkomsten
Commissie sociaal domein gaat bezoek brengen aan werkatelier laborijn, SR kan mee,
doorgeven aan heer Huntink als je meegaat. Datum is 27 februari, tijdstip is nog onduidelijk.
Mededelingen
geen
5. Jaarplan
Toelichting van heer Leber, het jaarplan is vooral bedoeld om de lopende zaken te bewaken,
en wordt nog geoptimaliseerd, de leesbaarheid is niet optimaal. We hebben afgelopen jaar
het jaarplan niet echt behandeld, het wordt weer standaard op de agenda gezet. Het is een
dynamisch document, waar acties uit voortvloeien.
Jaarplan wordt doorgenomen. Historie afgehandelde adviezen wordt nog besproken in de
agenda commissie, blijft het in het jaarplan of als naslagwerk.
6. Concept advies stand van zaken aanpak verward gedrag
Deze moet nog opgestuurd worden en is een herhaling van het vorige advies. De SR denkt
dat het twijfelachtig is of de aanpak verward gedrag rond komt. Er wordt veel nieuws
verzonnen. In onze regio zijn er niet veel mensen met verward gedrag. Meestal is de
vindplaats buiten kantooruren. Moet je iets nieuws oppakken, of maak je gebruik van
bestaande voorzieningen die er al zijn. Laat de SEH en huisartsenpost dit erbij doen dat is
een bestaande organisatie die bewezen heeft te werken. Het advies wordt naar de betrokken
ambtenaar gestuurd.
7. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep armoede
Geen nieuws.
Werkgroepen Wmo en Jeugd
Geen nieuws.
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8. Rondvraag en sluiting
Geen rondvraag.
De voorzitter bedankt alle deelnemers.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad vindt plaats op 7 februari 2019 om
19.00 uur in het gemeentehuis vergaderruimte Lintelo.
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