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1. Opening en vaststellen agenda

Welkom aan heer Jongetjes en mevrouw Kock beide talentverbinders van Aalten.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Talentverbinder R. Jongetjes en E. Kock kennismaking en plannen 2020
Mevrouw Kock stelt zich voor.
Heer Jongetjes richt zich vooral op cultuur en welzijn, en mevrouw Kock op sport, verbinden
en bewegen, doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Thema’s voor
beide zijn dementie, armoede, eenzaamheid.
De talentverbinders kijken breder dan de sportcoaches, die in de regio worden ingezet, er
wordt gekeken naar wat onze talentverbinders doen en men wil daarvan leren.
Een terugblik wat er zoal gebeurd is de afgelopen jaar zoals , Music en Memory
(dementerende mensen en opgeleide vrijwilligers luisteren muziek), workshops fondswerven,
mannen met pannen. Groen voor grijs, onbeperkt toegang bij muziek vereniging de
eendracht (mensen met een beperking maken muziek).
Speerpunten voor 2020 zijn, medisch fonds in kader van armoede oprichten, (mensen
helpen met tandverzorging of opticien) mogelijkheid onderzoeken om lokaal geld te
realiseren. Workshops fondswerving, onderzoek naar zwemdiploma’s van kinderen en
ouders, toverfoto’s met de huidige techniek oud en nieuw in elkaar over laten vloeien, in
eerste instantie de drie kernen. 75 jaar bevrijding, en dan een senioren festival,
Mooie initiatieven vind de SR, het moet wel ingebed worden en blijven.
Veel succes de komende tijd.
3. Verslag en actiepunten, vergadering 2 december 2019
Verslag
Pagina 3, de brief voor SKB wordt nog niet opgesteld, omdat de kou uit de lucht is gehaald.
Als aandachtspunt op de agenda houden.
Met deze toevoeging wordt het verslag van 2 december 2019 vastgesteld.
Actielijst
Punt 6, 10 en 11 kunnen van de actielijst af
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Toevoegen toename aanvragen binnen WMO om welke
reden en wat zijn de consequenties.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Er is voor ZOOV een kandidaat gevraagd die wil zitting nemen in de reizigersadvies raad,
Heer Nijman heeft interesse.
Mededelingen
Geen.
Bijeenkomsten
Geen uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten.
5. Beschut en beschermd wonen
Aantal documenten met wijzigingen, regelingen zijn toegevoegd en gedetailleerder
geworden, advies wordt opgesteld na overleg met heer Siemens a.s. vrijdag. Twee jaar op rij
hebben we advies gegeven, er is geen reactie op gekomen van de gemeente. Moet de SR
zich niet beraden op hoe we het advies gaan opstellen. We hebben te maken met het
college en willen antwoord van het college. Kijken naar de processen en ook inhoudelijk.
In februari komt terug op de agenda.
6. Woonvisie 2020-2025
Zit behoorlijke ambitie in, fijn om te lezen dat er niet steeds over de krimp wordt gesproken.
Te summier over mensen met verstandelijke beperking en de jeugd.
Behoorlijk compleet document. De vraag is, wat wordt ervan gerealiseerd en hoe concreet
wordt dit gemaakt. Het uitvoeringsplan wordt gemist. Wordt vooral gewezen naar andere
partijen, wat doet de gemeente? Volgende vergadering van 3 februari bespreken het stuk
opnieuw, daarna wordt advies maken. Reageren voor 27 januari gaat niet lukken. Dit wordt
aan mevrouw Vreeman doorgegeven.
7. Werkgroepen definitieve samenstelling en thema’s 2020
a. Aanspreekpunt werkgroepen
1)
2)
3)
4)

Opgroeien en opvoeden: mevrouw Hieltjes
Participatie en werken: de heer Leber
Opvangen (sociaal netwerk): de heer Wevers
Wonen en vervoer, mobiliteit: mevrouw Feenstra

b. Thema’s 2020

1 Opgroeien en opvoeden JEUGDHULP
• Pleegzorg
• Ombuigingen
• Wachtlijsten Jeugdzorg
• Vroeg signalering thuiszitters VSO (m.n. beperking)
• Ontwikkelingen Jeugd in wijk
• Zakgeldproject
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2 Participatie en werken PARTICIPATIE
• Armoede
• Werken, dagbesteding en beschut (diversiteit van
vormen van werken)
• Eenzaamheid
• Inclusie
• Laaggeletterdheid en technologiemoedig
3 Opvangen
• Inkomensregelingen
• Schuldhulpverlening
• Armoede
4 Wonen en vervoer, mobiliteit ZORG EN ONDERSTEUNING
• Beschermd en beschut wonen
• Mensen met verward gedrag
• Vervoer dagbesteding
• Hulpmiddelen
Is vier werkgroepen niet te ambitieus en hebben we daar wel de bemensing voor?
Voortschrijdend inzicht, werkgroep 3 en 4 worden samenvoegen, armoede gaat onder
werkgroep 2 participatie en werken vallen.
Tot de zomervakantie werken met dit voortschrijdend inzicht dan evaluatie.
8. Nieuws uit de werkgroepen
geen nieuws uit de werkgroepen
9. Rondvraag en sluiting
PGB fraude is dit in Aalten is dat aan de orde? Wordt nagevraagd bij de wethouder in het
overleg met de wethouder. Het gaat vooral om zorgaanbieders die fraude plegen.
De voorzitter sluit de vergadering.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 februari 2020 in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten
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