AGENDAPUNT NO 9.
Voorstel tot toewijzen van een bijdrage aan de
uitvoering van de nazorg in het kader van het
Logo East II project.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
De gemeente Aalten is partner geweest in het (VNG)Logo East II project
In Aalten is een adviesgroep t.b.v. het kerkelijke contact met Jibou in Roemenië samengesteld en zijn
met Estinea en GG-net afspraken gemaakt v.w.b. kennisoverdracht op het gebied van de geestelijke
gezondheidszorg. Het overschot van Logo East II is in 2009 naar de algemene middelen
gevloeid.Ten behoeve van een zorgvuldige afronding van het project(nazorg) vragen wij nu een
bijdrage van 7.500 euro hieruit.
Aanleiding tot het voorstel
De Roemeense partner en enkele kerken in Salaj hebben gevraagd om een verbinding te leggen met
resp. instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en kerken in Aalten/ Achterhoek.
Inhoudelijke toelichting
De kerkelijke adviesgroep uit Aalten gaat de kerken in Jibou ondersteunen in het ontwikkelen van
hun diaconale taak. Eastinea en GG-net hebben zich bereid verklaard hun kennis ter beschikking te
willen stellen voor de verdere ontwikkeling van de psychiatrische zorg in Jibou.
Voor het overige verwijzen wij u naar de bijgevoegde stukken.
Relatie met bestaand beleid c.a.
In september 2009 is de beleidsnota 'Aalten in de wereld', Internationale samenwerking in nieuw
perspectief, door uw raad behandeld. Het voor u liggende onderwerp kan meegenomen worden
binnen het kader van de uitvoering van uw opdracht. Deze opdracht houdt in dat de in de nota
geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten nader worden uitgewerkt.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Met vertegenwoordigers van kerken in Aalten en van Estinea en GG-net hebben overleggen
plaatsgevonden. De resultaten daarvan vindt u terug in de bijgevoegde stukken.
Tijdspad
Agendacommissie
Ronde tafel gesprek
Raad

: 22 maart 2010
: 6 april 2010
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Financiële consequenties
In 2009 is het overschot van Logo East II van 8.824 euro in de algemene middelen gevloeid. Nu doen
wij daarop een beroep voor een bedrag van 7.500 euro.

Aalten, 23 februari 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2010;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

een bijdrage van € 7.500,- uit de algemene middelen toe te wijzen aan de uitvoering van de nazorg in
het kader van het Logo East II project.

AALTEN, 20 april 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

