Verslag vergadering Sociale Raad Aalten
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

maandag 6 december 2021
19.00-21.00 uur
digitaal via teams
Dames ten Barge, Bröker, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde, Wubbels,
Schreurs, te Winkel en van Amerongen (verslag) De heren, Huntink (voorzitter), Leber
en Wevers.
mw. van Maren en mw. Scheurs.
mw. Tiemessen beleidsmedewerker jeugd

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen op de laatste vergadering van dit
bijzondere jaar.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
2. Presentatie jeugdzorg door mw. Tiemessen
mw. Tiemessen deelt de presentatie met de SR, over de vrijwillige hulp, kinderbescherming
maatregelen, uithuisplaatsing, gecertificeerde instellingen. Ze legt uit wat er zoal gebeurt met
kinderen waar zorg is. Van een vrijwillig kader tot uithuisplaatsing van een kind.
Vragen: SR: Zijn er kinderen die terug kunnen naar huis? uitgangspunt is altijd dat een kind
terug naar huis kan, gelukkig gebeurd dat vaak genoeg. We zetten liever eerst zwaardere zorg
in om uithuisplaatsing te voorkomen. SR: Hoe zit veilig thuis binnen jeugdzorg? AT die zitten
overal ze kunnen zelf de aanvrager zijn, maar ook door inwoners gebeld worden. SR: Om
hoeveel kinderen gaat het die jeugd zorg hebben? Er zijn ongeveer 5768 kinderen in Aalten
onder de 18 jaar. 527 hebben te maken met jeugdhulp dat is ongeveer 11% van alle kinderen
tot 18 jr. SR: best wel veel kinderen. AT: We zitten landelijk gezien aan de lage kant van
Nederland. SR: Kijken jullie naar welke soort problemen er zijn, we zijn jullie gericht op de
oplossingen/preventie. We hebben het ondersteuningsteam voor de toegang, die doen de
brede intake, zo ook de huisarts en artsen vanuit het ziekenhuis. SR: Wat is de duur van de
hulp gemiddeld? AT daar hebben we geen cijfers van paraat. Een OTS-maatregel is 1 jaar
verlenging is mogelijk. Verwacht de gemeente bij de nieuwe aanbesteding dat de aantallen
omlaaggaan. AT: dat weet ik niet. SR: nu is het vooral laagdrempelig. AT dat is vooral voor de
aanbieder, nu zal wel de zorg en de kwaliteit daarvan veranderen, maar AT denk niet dat de
aanvragen van de kinderen omlaag zal gaan.
Annemieke bedankt voor de uitleg en de toelichting.
We hebben nu in ieder geval wat meer inzicht.
3. Verslag en actiepunten vergadering 4 november 2021
Verslag is vastgesteld zonder wijzigingen, bedankt voor het verslag.
Actie lijst wordt doorgenomen. Punten 6 en 10 van de lijst af
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgaande stukken, is doorgenomen
Mededelingen: geen mededelingen.
Bijeenkomsten: het is rustig met de bijeenkomsten.
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5. Schulddienstverlening
SR heeft reactie van B &W gekregen, de gemeente heeft een reactie gegeven op wat wij
wilden weten. Wat is het verschil tussen de stadsbank (nu) en de gemeente Doetinchem
(straks)? De bedoeling dichterbij huis, persoonlijker, en meer invloed. Doetinchem voert de
regeling zelf uit. Lees anders nog even de nota van de gemeente.
6. Communicatieplan stand van zaken mondeling toelichting
We zijn niet meer bij elkaar geweest. Graafschap college is benaderd, we moeten ons
inschrijven, om een stagiaire te kunnen krijgen, dat hebben we gedaan, we zijn in afwachting
van contact en of we dan stagiaires kunnen krijgen. We moeten scherp hebben wat de
opdracht wordt voor de stagiaires. We moeten ook serieus nadenken over goede ICT. We
hebben weinig bezoekers op de website. De communicatie werkgroep gaat het een en ander
alvast uitwerken.
7. Koplopers project
Nico stopt in februar,i Monica neemt het stokje van Nico over. De projectleider van het
project spreekt de mensen van de klankbordgroep apart, gezamenlijk was niet te regelen,
Nicole is ook bevraagd door de projectleider. De kerngroep is bezig met de voor bereiding van
de regionale visie vorming, de gemeenten gaan in twee bijeenkomsten gezamenlijk een
regionale visie maken, daarna is er ruimte voor lokale invulling.
8. Scholing en het vervolg
Hoe gaan we verder met het vervolg op de scholing?
Hoe formuleer wat je als SR wil, hoe profileer jezelf en, en ook welke koers willen we
bepalen? Eerst moeten we onze missie en visie bepalen. We hebben hier wel enige
ondersteuning/begeleiding bij nodig, het gaat ook om de maatschappelijke ontwikkelingen
die nu gaande zijn (zoals vervolg op de nota sociaal domein) en hoe gaan we hiermee om, hoe
pakken we onze adviesrol hierbij. Onze missie en visie is wel verouderd, deze is nog van voor
de overgang van de drie wetten (2015). Deze kunnen wel een herijking hebben. Anne-Marie
gaat kijken of we via de Koepel ondersteuning kunnen krijgen.
9. Stichting present
De directrice van deze stichting wil graag contact met de SR hebben, om te kijken of ze in
Aalten kunnen aansluiten. Ze hebben verschillende activiteiten, zijn goed in de sociale media.
Is het geen concurrentie van Figulus? Dat kan een mooie aanleiding zijn te onderzoeken waar
ze aanvullend kunnen zijn op de bestaande activiteiten. Wie wil dit oppakken, de WMOwerkgroep pakt dit en nodigt Present uit voor een oriënterend gesprek
10. Plaatsing laadpalen
Waarom staat dit op de agenda? Een paar inwoners binnen de wijk Smitskamp zijn boos over
plaatsen over de laadpalen, zonder overleg met de buurt, zijn deze plaatsen wel geschikt, zijn
er geen andere plekken om deze te plaatsen. In de agendacommissie is erover gesproken. We
kunnen de gemeente erop agenderen of er wel goed gecommuniceerd wordt met de
inwoners, de procedure die er gebruikt wordt, en het navragen bij de inwoners wat ze willen,
wees proactief als gemeente, meer kan de SR er niet overzeggen. Er wordt een brief gemaakt,
die wordt in de agendacommissie besproken.
11. Vacature voorzitter en lid SR
Vrijdag komt er een van de aspiratie lid praten met een aantal leden.
De vacature voor voorzitter is nog niet in Aalten vooruit geweest. Koos geeft aan dat het wel
lang duurt allemaal. Vanaf oktober a.s. hebben we ook en nieuwe vicevoorzitter nodig, omdat
de vicevoorzitter dan aftreed, iedereen denk na of die deze taak op zich wil nemen.
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12. Vergaderdata SR in 2022
De data worden doorgenomen, er komt een definitieve lijst, Sylvia zal dan de ruimten
reserveren.
13. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: geen nieuws
Werkgroep wmo: volgende week overleg met de ambtenaren, alfahulp, vep-pas, regionale
inkoop, beschermd wonen zijn de onderwerpen.
Werkgroep jeugd: geen nieuws

14. Rondvraag en sluiting
15.
Geen rondvraag
De voorzitter sluit de vergadering,
Allemaal bedankt voor de samenwerking, is dit bijzondere jaar, jammer dat de laatste
vergadering niet fysiek kon.
Volgende vergadering is, donderdag 13 januari 2022, hopelijk weer fysiek.

Iedereen fijne feestdagen
En een goed gelukkig en gezond
2022 gewenst.
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