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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
maandag 3 februari 2020
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,
Wubbels , van Manen en van Amerongen (verslaglegging)
mevrouw Feenstra, mevrouw te Winkel, mevrouw van der Weijde.
Een toehoorder.

Afwezig:
Gasten:

1. Opening en vaststellen agenda
Wachtlijst mensen met dementie toevoegen, dagopvang en intramuraal. Wordt punt 6B
Punt 6 en 9 samenvoegen.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag en actiepunten, vergadering 2 december 2019
Verslag
Pagina 1 een toevoeging over SKB dat de artsen niet met elkaar eens zijn. Dit is best
zorgelijk. We wachten de ontwikkelingen af.
Met deze toevoeging wordt het verslag van 7 januari 2020 vastgesteld.
Actielijst
Punt 6 , 7 en 10 kunnen van de actielijst af.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Door genomen.
Mededelingen
Bijeenkomsten
Commissie sociaal domein is volgende week Hr Huntink gaat hier naar toe.
28 februari save the day van talentverbinder (music en memory) hr. Huntink en mw. Wubbels
gaan.
4. Beschut en beschermd wonen
Verslag van het gesprek met behandelend ambtenaar, wet verplichte GGZ, beschut en
beschermd wonen. Het is een verdere detaillering van de vorige nota. Het niet geven van
een reactie klopt. De ambtenaar heeft aangeven, dat ziekte van behandelend ambtenaar, en
te weinig vervang hiervan de onderliggende problematiek is. Verder wordt het beleid rondom
beschermd wonen door Doetinchem vastgesteld zij zijn centrum gemeente. De sociale raden
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worden binnenkort uitgenodigd over dit onderwerp en hoe
de ambulantisering van beschermd wonen vorm wordt
gegeven. In 2021 moet dit wettelijke geregeld zijn.
Beschut intramuraal wonen blijft voorlopig in Doetinchem, de gemeenten zijn te klein om
allemaal hier iets voor op te tuigen. Het huidige bestand cliënten van beschermd wonen
wordt doorgelicht, door het indicatiebureau CIZ, wie gaat naar de WLZ , wie binnen
beschermd wonen blijven wonen. Hr Siemes heeft aangegeven dat hij in de SR willen komen
uitleggen hoe het een en ander afgesproken is en vorm wordt gegeven. Hij wordt
uitgenodigd voor de vergadering in maart.
Wet verplichte GZZ en Wet zorg en dwang. GGnet is hierin keyspeler, er is een
klachtenregeling, iedereen kan melden, dan is een onderzoek verplicht, de MDO coördinator
van de gemeente samen met de GGNet doen het onderzoek. Voor crisis interventie hebben
Azora en Sensire hebben crisis bedden beschikbaar indien nodig.
De acht Achterhoekse gemeenten organiseren samen bemoeizorg dat door Iriszorg wordt
uitgevoerd.
5. Woonvisie 2020-2025
Bijlage heeft iedereen ontvangen, het is een concept advies. De gemeenten is nogal
terughoudend en passief. Wie ondersteunen de initiatieven financieel? Er zijn wel regelingen,
maar is het wel taakstellend genoeg, wordt er gestuurd op resultaten? Er zou een
overkoepelende regie vanuit de gemeente moeten zijn. Het uitvoeringsplan ontbreekt. Hoe
ga je de vraagstukken die er zijn t vorm geven.
Het concept advies is goed omschreven gegeven door de werkgroep. Nog een aantal zaken
aanvullen, dat kan het advies in de vragende vorm naar behandeld ambtenaar, Mw. Bröker
zal dit verder uitwerken.
6. Jeugd, praktijkondersteuning huisarts, stand van zaken en nieuws van de
werkgroepen.
Werkgroep Jeugd is bezig afspraak te maken met de politie. 21 februari afspraak met
behandelend ambtenaar mw. Tiemessen. Ombuigingen, het onduidelijk wat wordt er
omgebogen. Dit wordt met de ambtenaar besproken.
Er wordt nog geput uit de reserves van sociaal domein volgens de wethouder.
Sociaal domein breed wil de SR graag weten wat de ombuigingen zijn. Toelichting van
college over de ombuigingen, wethouders sociaal domein wordt uitgenodigd voor april. We
willen een actieve bijdrage leveren als SR op dit punt.
De POH jeugd wordt nog geëvalueerd.

6B wachtlijst dementie dagbesteding en opname intramuraal.
Dagopvang inzet hiervoor duurt langer dan een half jaar, niet alle dagopvang heeft een
wachtlijst. Na indicatie stelling zijn de consulenten niet meer in beeld bij de cliënten en hun
mantelzorg. Andere organisaties (HA en POH) weten te weinig hoe de sociale kaart van
Aalten vorm wordt gegeven. De SR gaat achterhalen waar de problematiek vandaan komt.
Er zijn te weinig bedden via de WLZ. Landelijk zijn er wachtlijsten voor de WLz.
7. Scholing
Op 9 juni is de datum van de scholing deze graag vastleggen.
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8. Aanvragen WMO
De aanvragen worden binnen de wettelijke termijn
afgehandeld. De aanvragen zijn door het abonnementstarief wel toegenomen zeker in de
eerste maanden van 2019. Met name de HbH. Spoed aanvragen worden op korte termijn
afgehandeld, ook de aanbieders kunnen binnen de gestelde tijd opstarten.
9. Nieuws uit de werkgroepen
Veel is al verteld, geen nieuws meer.
10. Rondvraag en sluiting
Geen rondvragen.
De voorzitter sluit de vergadering.
Bedankt de toehoorder en de leden van de SR.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 maart 2020 in het gemeentehuis,
Markt 7 in Aalten.
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