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Sociale Raad Montferland 

Notulen openbare vergadering  Sociale Raad Montferland 

Datum:  Donderdag 19 december 2019 

Locatie:  Vergaderruimte “Albertusgebouw” Raadhuisstraat 3 

Tijd:  9:30 – 12:30 uur 

 

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

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

  De heer P. Ewald (lid) 

Mevrouw W. Derksen (lid)  

Mevrouw N. Hoogcarspel (lid)  

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

De heer Th. Erdhuizen (lid) 

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

De heer G. Geltink (lid)  

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

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

Mevrouw W. Feith – Dupon (lid)  

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

De heer W. Sinderdinck (wethouder), gedeeltelijk 

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

 

Afwezig: Mevrouw B.A.C. Buttner (lid) 

 

Agenda 

1. Welkom en vaststelling agenda 

2. Notulen / actielijst 21 november 2019 

3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven 

4. Presentatie armoede in Montferland 

5. Werkgroep wasvoorziening 

6. Rondvraag & Sluiting 

 

1. Welkom en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 9:30 uur. 

Hij vraagt een minuut stilte in verband met het overlijden van mevrouw Ineke IJssels. 

 

Mevrouw Buttner is afwezig.  

De heer Ewald was deze week 50 jaar getrouwd. De SRM feliciteert de heer Ewald en zijn 

vrouw met dit jubileum. De heer Ewald biedt de leden van de Sociale Raad ter gelegenheid 

hiervan en kleine traktatie aan. 

De voorzitter geeft aan dat na afloop van de vergadering van november 2 leden van de SRM 

hebben aangegeven dat zij bijzonder geïrriteerd waren door de negatief kritische houding 
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van  sommige andere leden van de SRM. De voorzitter doet een oproep om op een 

respectvolle manier te vergaderen  en om discussies niet persoonlijk te maken. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Notulen/actielijst  21 november 2019 

Tekstueel / redactie notulen: geen opmerkingen. 

De notulen van 21 november 2019 worden vastgesteld. 

N.a.v. notulen:  
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De heer Schepers geeft een aanvulling van de notulen van 24 oktober over de aanwezigheid 

van de wethouder bij de vergaderingen. De heer Schepers stelt de aanwezigheid van de 

wethouder bij de vergaderingen van de SRM zeer op prijs. 

 

De heer Ewald geeft aan dat hij in de vergadering van 21 -11 een aantal vragen over het 

thema eenzaamheid op schrift heeft gesteld en dat hij hierop op 28 -11 een reactie heft 

ontvangen. De heer Ewald geeft aan dat hij de antwoorden teleurstellend vindt. 

Hij concludeert het volgende: 

1. De gemeente heeft geen algemeen coördinerende  rol. 

2. De gemeente heeft geen duidelijke sociale kaart. 

3. De route die gevolgd moet worden is onduidelijk 

4. Op de website is het lastig om voor dit onderwerp antwoorden te vinden. 

Mevrouw Hoogcarspel geeft aan dat de gemeente bij bestrijding van eenzaamheid middels 

het sociaal team een grote rol speelt. Het sociaal team kent de mogelijkheden en routes die 

in een individueel geval te volgen zijn. 

Mevrouw Derksen geeft aan dat er vaak geen melding gedaan wordt. 

Mevrouw van Oosterom geeft aan dat op de gemeentelijke website de manier om in contact 

te komen met het sociaal team moeilijk te vinden is. Zij stelt voor om de zichtbaarheid / 

bereikbaarheid van het sociaal team op de website te verbeteren. 

Deze tip zal worden doorgegeven aan de gemeente. 

De heer Schepers geeft aan dat de tekst die hij n.a.v. het onderwerp wasvoorziening heeft 

aangeleverd bij de ambtelijk secretaris niet is overgenomen in de notulen. De voorzitter geeft 

aan dat is afgesproken dat de werkgroep het onderwerp in eerste instantie verder zou 

oppakken. De werkgroep informeert vervolgens de SRM. Het onderwerp is voor het  

informeren van de SRM, voor vergadering van december geagendeerd. 
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N.a.v. punt 5 geeft de heer Ewald aan dat hij samen met een aantal andere leden jarenlang 

naar externe bijeenkomsten over dit onderwerp geweest. Hij stelt dat het resultaat: 1 plek is 

in beeld, voor hem erg teleurstellend is. 

N.a.v. punt 6 vraagt de heer Erdhuizen wat er als gevolg van de sluiting Gouden Handen met 

de dienstverlening van het sociaal team gaat gebeuren. De heer Rust geeft aan dat er wordt 

nagedacht over een andere locatie maar dat er mensen vanuit het Sociaal Team beschikbaar 

blijven in ’s-Heerenberg.  

De heer Schepers stelt n.a.v. punt 4 dat bij het stemmen over de werkgroep de voorzitter 

geen stemrecht heeft en onafhankelijk is. 
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De heer Schepers vraagt i.v.m. de P-wet wanneer wethouder Som kan worden uitgenodigd 

om aan te schuiven bij een vergadering van de SRM. 

De voorzitter stelt voor dat vragen over de P-wet schriftelijk via de ambtelijk secretaris aan 

de wethouder gesteld kunnen worden.  Vervolgens kan bij voldoende relevantie de 

wethouder worden uitgenodigd. 

De heer Ewald komt terug op de provinciale financiële middelen. 

De voorzitter geeft aan dat de gemeente een brief naar de provincie heeft gestuurd. De 

provincie heeft gereageerd dat ze geen middelen beschikbaar stellen. De SRM kan hierin 

verder niets betekenen. 

N.a.v. de actielijst: 

Mevrouw Derksen geeft aan dat het rapport (n.a.v. het meldpunt P-wet) nog niet 

beschikbaar is. 

  

3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven   

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld met de opmerking dat de naam van Karen 

IJssels niet correct is vermeld. 

 

4. Presentatie armoede   

De voorzitter geeft het woord aan de heer Reuling. Diaken T. Reuling ofs  van parochie Gabriël 

geeft een presentatie over de rol van de kerk, vaak in samenwerking met de gemeente, bij de 

bestrijding van armoede in de gemeente.  

- Solidariteitsfonds; dit fonds is ontstaan n.a.v. diverse hulpvragen aan de deur van de 

pastorie.  

- Voedselbank; huidig aantal deelnemers in Montferland ongeveer 55 / 60 

- Schulphulpmaatje; maatjes zijn professioneel geschoolde vrijwilligers. 

De kerkelijke betrokkenheid loopt via de stuurgroep. Welcom voert het project uit. 

De heer Geltink merkt op dat gemeente Arnhem bepaalde schulden heeft 

kwijtgescholden. De heer Muurmans geeft aan dat een traject inzetten voor inning van 

een schuld soms duurder is dan het kwijtschelden van een schuld. Aandachtspunt hierbij 

is wel dat er vaak sprake is van meerdere schulden/schuldeisers.  

- Kledingbank;  De heer Erdhuizen vraagt of er een samenwerking is met de kringloop in ’s-

Heerenberg die ook tweedehandskleding heeft. De heer Reuling geeft aan dat de 

kledingbank de kleding gratis verstrekt en dat er voorwaarden gelden om hiervoor in 

aanmerking te komen . Er is daarom samenwerking.  

- Noodleningenfonds; ter voorkoming van rente/opslag of mogelijk huisuitzettingen. (100% 

van de kerk) 

- Armoedeplatform; mede ontstaan vanuit Welcom. 

De heer Reuling geeft aan dat het voor mensen soms erg moeilijk is om financiële problemen 

het hoofd te bieden. De heer Muurmans vult aan dat mensen zich altijd bij de gemeente 

kunnen melden. 

De kerk is op meerdere terreinen werkzaam: 

- Rouw 

- Vrijwilligers 

- Opvang na GGZ 
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- Opvang ex-gedetineerden 

- Stichting present / klussendienst Welcom 

- Nieuwkomers / vluchtelingen. 

 

De heer Geltink vraagt via welke weg mensen in financiële problemen hulp kunnen krijgen. 

De heer Reuling geeft aan dat aanvragen via een hulpverlener moeten lopen. 

De heer Erdhuizen vraagt naar de achtergrond van aanmeldingen. 

De heer Reuling noemt: verlies van werk, verslaving, beëindigen relatie. Vaak ontstaat er een 

kettingreactie. Vaak kunnen mensen de draad wel weer oppakken. 

De heer Erdhuizen vraagt of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.  De heer Reuling geeft 

aan dat tot nu toe het vinden van vrijwilligers geen probleem is. 

De voorzitter bedankt de heer Reuling voor zijn presentatie. 

 

Wethouder Sinderdinck geeft aan dat hij i.v.m. andere afspraken beperkt aanwezig is tijdens 

deze vergadering.  

Omdat de wethouder door de SRM is uitgenodigd voor deze vergadering stelt de voorzitter 

voor om de leden van de Sociale Raad in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen. 

- De heer Erdhuizen vraagt of bij de totstandkoming van de nieuwe rondweg van ’s-

Heerenberg rekening is gehouden met schoolgaande jeugd (met name uit Stokkum). De 

wethouder neemt deze vraag mee. 

- De heer Geltink geeft aan dat er in de media negatief gesproken wordt over “resultaten” 

in de P-wet. Hij vraagt of dat ook de actuele situatie in Montferland is. 

De heer Muurmans geeft aan dat dat vooral de grote gemeenten betreft. Dit verhaal 

wordt in Montferland niet herkend. Montferland kent haar klanten en dat is een 

belangrijke factor.  

De wethouder bedankt de Sociale Raad voor haar inzet in 2019 en spreekt de hoop uit dat de 

samenwerking in 2020 op dezelfde manier gestalte zal krijgen.  

Hij wenst een ieder fijne feestdagen toe en verlaat de vergadering. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Muurmans. 

De heer Muurmans geeft een presentatie over het armoedebeleid van de gemeente. De 

presentatie zal ter informatie worden nagezonden. 

De gemeente biedt op diverse manieren ondersteuning aan minima. Het gaat om een 

jaarlijks bedrag van ongeveer 1,5 mln. 

De heer Muurmans noemt bijvoorbeeld: 

- Meedoen in Montferland 

- Minimabeleid 

- Collectieve ziektekostenverzekering 

- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Mevrouw Hoogcarspel merkt op dat nieuwkomers moeite hebben met de ingewikkelde 

manier van leven. De heer Muurmans geeft aan dat het Sociaal Team en Welcom 

nieuwkomers ondersteuning bieden. 

De heer Beursken vraagt of er bezuinigd wordt op het werk van de sociale raadslieden. De 

heer Muurmans ontkent dat en geeft aan dat dat bij Sensire is belegd. 
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De heer Erdhuizen vraagt of de collectieve verzekering van Menzis blijft bestaan. De heer 

Muurmans bevestigt dat deze verzekering voor 2020 weer mogelijk is. 

De heer Beursken vraagt of bij een individuele inkomenstoeslag ook naar het vermogen wordt 

gekeken. De heer Muurmans bevestigt dit. 

Mevrouw van Oosterom geeft aan dat de gemeentelijke subsidiering voor St. Leergeld de 

Liemers stopt. De heer Muurmans geeft aan dat de meerwaarde voor Montferland is 

vervallen omdat via de participatieregeling al in veel zaken is voorzien. De Stichting maakt een 

evaluatie voor de gevallen die mogelijk tussen wal en schip vallen. Beroep op St. leergeld kan 

tot 18 jaar. Meedoen in Montferland is niet afhankelijk van de leeftijd.  

Mevrouw Hoogcarspel vraagt of de gemeente actief gezinnen / kinderen benadert. 

De heer Muurmans geeft aan dat dit niet mogelijk is i.v.m. de privacy voorschriften. 

Mevrouw van der Weij vraagt naar de procedure. De heer Muurmans geeft aan dat het loopt 

via een puntensysteem (anoniem). Kinderen krijgen hierdoor geen ‘stempel’. 

Mevrouw Hoogcarspel vraagt n.a.v. eigen bijdrage vergoeding of dit alleen de huishoudelijke 

hulp betreft of WMO algemeen. 

De heer Muurmans neemt deze vraag mee. 

De voorzitter bedankt de heer Muurmans voor de presentatie en toelichting. 

De presentaties zullen via de ambtelijk secretaris nagestuurd worden. 

  

5. Werkgroep wasvoorziening   

De voorzitter vraagt de heer Rust of er n.a.v. het proces rondom het onderwerp 

wasvoorziening nog zaken te melden zijn. De heer Rust geeft aan  dat de gemeenteraad op 7 

november jl. heeft besloten om akkoord te gaan met invoering van een wasvoorziening. De 

voorzitter geeft het woord aan de heer Schepers. 

De heer Schepers bedankt de werkgroep voor de inzet en geeft een toelichting op het 

ongevraagde advies aan het college van B&W en vragen over de werkwijze inzake de 

invoering van Centrale Wasvoorziening in de gemeente Montferland.  

Hij stelt dat de achterliggende gedachte is geweest om op te komen voor de zwakkeren in de 

samenleving. De in te voeren maatregel moet pijnloos zijn. Inzet is om schrijnende gevallen te 

voorkomen.  

De voorzitter stelt voor om eerst een besluit te nemen over de ongevraagde adviezen zoals 

verwoord in het voorstel van de werkgroep. 

1. De Sociale Raad Montferland adviseert het college van B en W Montferland om inzake het 
reduceren van de huishoudhulp met 1 uur dan wel 1,5 uur per week om met alle cliënten, 
die dit betreft een keukentafelgesprek te voeren over deze reductie en de invoering 
van  Centrale Wasvoorziening.  

2. De Sociale Raad Montferland adviseert het college om in schrijnende gevallen met 
medische indicaties van de cliënten rekening te houden en af te zien van de invoering van 
de Centrale Wasvoorziening.  Bij psychische, fysieke, psycho-geriatrische en somatische 
klachten zoals  incontinentie, overmatig zweten, ALS, dementie en spierziekten.  

3. Tevens adviseert de Sociale Raad Montferland het college van B en W Montferland om af 
te zien de invoering van de Centrale Wasvoorziening in die gevallen waarin de invoering 
van de Centrale Wasvoorziening niet pijnloos voor de cliënten geschiedt.   

 

De SRM neemt de drie adviezen over. 

Ad2. Mevrouw Hoogcarspel vraagt welke doelgroep overblijft na benoemde gevallen. 
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Mevrouw van der Weij vraagt of er rekening gehouden wordt met situaties waarin extra veel 

gewassen moet worden. 

De heer Rust geeft aan dat wassen en strijken een maatwerkvoorziening blijft  (geen 

algemene voorziening). Individuele omstandigheden worden derhalve meegenomen.   

De voorzitter stelt voor om het advies mee te nemen en de reactie van het college af te 

wachten. 

De heer Schepers stelt voor om de wasvoorziening in januari weer op de agenda te zetten en 

vraagt of dit in de notulen opgenomen kan worden. 

De heer Schepers stelt voor om ook de vragen mee te nemen. De SRM gaat hiermee akkoord. 

De secretaris zal een ongevraagd advies formuleren t.b.v. het college. 

 

De volledige teksten van de projectgroep Centrale Wasvoorziening zijn op verzoek van de heer 

Schepers als bijlagen bij deze notulen gevoegd. 

 

6. Rondvraag & Sluiting 

De heer Schepers geeft aan dat de vergoeding per vergadering m.i.v.  januari 2020 € 84,77  zal 

bedragen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11:30 uur. 

 

 

 

Bijlage: De volledige teksten van de projectgroep Centrale Wasvoorziening 

 

 


