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Sociale Raad Montferland 

Notulen openbare vergadering  Sociale Raad Montferland 

Datum:  Donderdag 12 september 2019 

Locatie:  Vergaderruimte “Heerenberg” Bergvredestraat 10 

Tijd:  10:00 – 11:00 uur 

 

Aanwezig: De heer B.J. Krouwel (voorzitter) 

De heer J.A.B. Beursken (lid) 

  De heer H.G.A. Lensen (lid) 

  De heer P. Ewald (lid) 

Mevrouw N. Hoogcarspel (lid)  

De heer G. Geltink (lid)  

De heer Th. Erdhuizen (lid) 

Mevrouw J.F. van Oosterom – Dussel (lid) 

Mevrouw B.A.C. Buttner (lid)  

 De heer A.W.G. Schepers (lid) 

Mevrouw A.E.M. Banus (ambtelijk secretaris)  

 

Afwezig: Mevrouw C. IJssels – Wassink (lid) 

De heer N. Abdulla (lid) 

De heer T.W.J. Evers (lid)  

Mevrouw G.H.J. van der Weij - Smeenk (lid) 

Mevrouw W. Feith – Dupon (lid) 

Mevrouw W. Derksen (lid)  

 

 

Agenda 

1. Welkom  

2. Adviesvraag bezuinigingsvoorstellen Sociaal Domein  

3. Rondvraag & Sluiting 

 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze extra bijeenkomst om 10:00 uur. 

Voor deze bijeenkomst hebben zich een aantal leden afgemeld. Mevrouw IJssels heeft 

aangegeven dat zij momenteel in het AVL in Amsterdam verblijft . De ambtelijk secretaris zal 

haar namens de SRM een ‘aardigheidje’  sturen. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Rust. 

 

2. Adviesvraag bezuinigingsvoorstellen Sociaal Domein  

De heer Rust bedankt de Sociale Raad voor de flexibiliteit en heeft voordat hij inhoudelijk op 

de voorstellen ingaat 2 opmerkingen: 
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1. Het college heeft in haar vergadering m.b.t. de voorstellen besloten om de 

betreffende voorstellen ter advisering voor te leggen aan de Sociale Raad. Het 

college heeft nog geen inhoudelijk besluit genomen. 

2. De heer Rust geeft aan dat hij in deze bijeenkomst een technische toelichting zal 

geven.  

Na overleg met de voorzitter heeft de heer Rust een matrix gemaakt van de maatregelen met  

daarbij de investering, de beoogde opbrengst en het jaar waarin de implementatie gestart wordt.  

Mevrouw Hoogcarspel geeft aan dat een aantal voorgestelde maatregelen niet in de matrix is 

opgenomen. 

De heer Rust geeft aan dat over deze maatregelen negatief is geadviseerd. Het college stelt voor op 

deze maatregelen niet te bezuinigen. De SRM onderschrijft het voorstel om op deze maatregelen 

niet te bezuinigen. 

De heer Ewald vraagt naar de relatie met bestuurlijke vernieuwing. De heer Rust geeft aan dat er 

geen relatie is met bestuurlijke vernieuwing. 

 

De voorzitter geeft aan dat de SRM benadrukt dat zij nog steeds ten principale  negatief adviseert om 

de budgetneutraliteit alleen toe te passen voor het sociaal domein. 

 

De heer Geltink geeft aan dat bij de beschrijving van de maatregelen veel open eindes staan.  

De heer Rust geeft aan dat bij een aantal maatregelen de uitkomst onzeker is. Dit punt zal ook als 

een algemene opmerking meegenomen worden in de beantwoording van de voorliggende 

adviesaanvraag. 

 

De heer Schepers vraagt naar de begroting voor het sociaal domein. Worden alle inkomsten 

meegenomen. De heer Rust geeft aan dat er rekening gehouden wordt met mee- en tegenvallers. 

Per saldo is het tekort 1,5 mln. 

 

De voorzitter stelt voor om de maatregelen een voor een langs te gaan. 

 

 maatregel advies 

1 Heronderzoek / indicering Eens  
Mits er geen 
heksenjacht ontstaat 

2 Versterken eigen toegang Eens 

3 Informatievoorziening Eens 

4 Uitbreiding BSO Eens 

5 Passend onderwijs en jeugdhulp Eens 

6 Jeugdbescherming Eens 

7 24-uurs zorg Eens 

8 Voorliggende voorzieningen jeugd Eens 

9 PGB Eens 

10 Medisch advies Eens 

11 Eigen inzet Eens 

12 Indicatieloze dagbesteding Eens 

13 Wasvoorziening Akkoord als een pilot 

14 Ondersteuning HbH Eens 
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Ad1  Mevrouw Hoogcarspel vraagt toelichting over ‘handhaving’. 

Betreft handhaving in de breedste zin (cliënten maar ook uitvoering / facturering 

zorgaanbieders)  

 Mevrouw Buttner vraagt naar de opbrengst i.r.t. de (extra personeels-) kosten. 

 Er zal een zorgvuldige afweging plaatsvinden bij inzet personeel. 

 De heer Ewald benadrukt dat er gedurende het proces verplicht afgestemd moet worden. 

Ad2 De heer Schepers geeft aan dat upgrading soms bij de ambtenaar neergelegd moet worden. 

Mevrouw van Oosterom geeft aan dat dat uiteindelijk kostenbesparend is. Zij geeft aan dat 

er veel tijd en geld in cursussen gaat zitten indien er continu personeelsmutaties zijn. 

Ad3  De SRM vindt dat de informatievoorziening via de gemeentelijke website ook beter moet. 

 De heer Beursken geeft aan dat er nog steeds een doelgroep zonder internet bestaat. 

Inwoners kunnen naar het gemeentehuis voor informatie. 

Ad4 Mevrouw Oosterom stelt dat bij uitbreiding BSO voor kinderen met een zorgvraag, de BSO 

wel goed gekwalificeerd moet zijn. 

 Mevrouw Hoogcarspel vraagt of door deze maatregel er kinderen (vanwege de financiën) 

buiten de boot vallen. Specialistische opvang wordt door de gemeente betaald. Bij de BSO 

kunnen ouders die net niet in aanmerking komen voor BB financieel een probleem hebben.  

 De heer Rust komt hier schriftelijk op terug. 

Ad5 Akkoord 

Ad6 Mevrouw Hoogcarspel vraagt waarom niet alle casussen bij de gemeente bekend zijn.  

 Dit gaat via de rechter en de gemeente wordt hier niet in gekend. De gemeente heeft 

daardoor geen invloed op de rekening die zij moet betalen. 

 Mevrouw Buttner vraagt om een toelichting op de gebruikte afkortingen. 

 De heer Rust zegt toe een lijst van gebruikte afkortingen na te sturen. 

Ad7 Mevrouw Hoogcarspel mist in het verhaal de emotionele draagkracht van ouders. 

 Hier wordt zeker ook rekening mee gehouden. Wel is er een tendens naar steeds grotere 

eigen verantwoordelijkheid. 

Ad8 Mevrouw van Oosterom geeft aan te twijfelen aan de uitvoerbaarheid. Is deze maatregel 

realistisch? 

 De heer Schepers is positief over deze maatregel en geeft aan dat er goede voorbeelden zijn 

(bijv. DVC). De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de zorgvraag. 

 De voorzitter stelt dat zorgboerderijen een positieve uitwerking hebben op kinderen. Hoog 

rendement met relatief lage kosten. 

Ad9 Akkoord 

Ad10 Inzetten medisch advies om kosten te besparen is complex. SRM akkoord. 

Ad11 Het gaat met name om kortdurende hulpvragen. De heer Ewald merkt op dat de personele 

bezetting (gekwalificeerde medewerkers) wel toereikend moet zijn. 

Ad12 Uitgangspunt is dat een totaalpakket goedkoper is dan 1 op 1 contracten. De SRM geeft aan 

dat het afwachten is hoe dit in de praktijk gaat werken. Het is aan de zorgaanbieder om op 

een adequate manier zorg te bieden. Er moet wel een zorgaanbieder zijn die dit aan gaat 

bieden. 

Ad13 Toelichting: bij een gemiddelde indicatie van 3 uur HBH is 1 uur bestemd voor wassen  en 

strijken. Deze wasvoorziening verdwijnt niet maar wordt anders ingericht. In de praktijk 

wordt dit deel via een wasserette geregeld. 
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 Mensen die aangeven hier geen gebruik van te willen maken komen niet in aanmerking voor 

indicatie wassen en strijken. 

 In Groningen  is hiermee gestart en voor de gemeente is dit volgens de heer Rust een succes.  

 De heer Schepers geeft aan bij de gemeente Groningen / sociale raad Groningen te 

informeren naar het gebruik. 

 Een meerderheid van de SRM is positief in haar advies. 

 Een kleine minderheid is negatief. Besluit is te adviseren voor dit project een pilot op te 

starten. 

Ad14 Toelichting: het samenvoegen tot 1 product is goedkoper dan 2 losse producten. 

 

 

  

 

3. Rondvraag & Sluiting 

Mevrouw Hoogcarspel merkt op dat zij 19 sept om 9:45 uur aanschuift 

De heer Geltink en de heer Ewald bedanken de heer Rust voor de heldere, neutrale 

toelichting. 

De voorzitter geeft aan dat het advies z.s.m. doch uiterlijk dinsdag verzonden zal worden. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11:15 uur. 

 

 

 


