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Sociale Raad Montferland 

Notulen openbare vergadering  Sociale Raad Montferland 

Datum:  Donderdag 21 november 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 A.E.M. Banus (ambtelijk secretaris)  

 

Afwezig: De heer W. Sinderdinck (wethouder) 

Mevrouw C. IJssels – Wassink (lid) 

Mevrouw W. Feith – Dupon (lid)  

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

Mevrouw B.A.C. Buttner (lid) 

 

Agenda 

1. Welkom en vaststelling agenda 

2. Notulen / actielijst 24 oktober 2019 

3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven 

4. Wasvoorziening 

5. Vragen beschut werken 

6. Rondvraag & Sluiting 

 

1. Welkom en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 9:30 uur. 

De wethouder, mevrouw IJssels, mevrouw Buttner, de heer Beursken en mevrouw Feith zijn 

afwezig.  

De voorzitter en de ambtelijk secretaris hebben mevrouw IJssels een bezoek gebracht in het 

hospice. Mevrouw IJssels laat iedereen de groeten doen. 

De agenda wordt vastgesteld. 

De wethouder is conform afspraak voor deze vergadering uitgenodigd maar is vandaag 

verhinderd. De wethouder heeft aangegeven dat hij, indien gewenst door de SRM, aanwezig 

kan zijn tijdens de vergadering van 19 december.  
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2. Notulen/actielijst  24 oktober 2019 

Tekstueel notulen: geen opmerkingen. 

De notulen van 24 oktober 2019 worden vastgesteld. 

N.a.v. notulen:  

De heer Schepers vraagt of de voorzitter heeft voorgesteld dat de wethouder niet meer bij 

vergaderingen van de SRM aanschuift. 

De voorzitter geeft aan dat de aanwezigheid van de wethouder vanuit de politieke context 

onhandig kan zijn, mede omdat de vergaderingen van de sociale raad openbaar zijn. In de 

regeling Sociale Raad is geen verplichting opgenomen dat de wethouder bij de vergaderingen 

aanwezig is. 

De voorzitter geeft aan hij tijdens het agendaoverleg met de wethouder heeft voorgesteld  

om i.p.v. de wethouder, de heer Rust voor de vergaderingen uit te nodigen om onderwerpen  

technisch toe te lichten. Indien dat door de Sociale Raad gewenst wordt kan de wethouder 

incidenteel voor bepaalde onderwerpen uitgenodigd worden. De wethouder heeft voor de 

vergadering van 21112019 aangegeven helaas verhinderd te zijn. De wethouder heeft 

aangegeven dat hij bij de vergadering van 19 december aanwezig kan zijn indien zijn 

aanwezigheid gewenst is. 

De heer Ewald geeft aan, dat hij een aantal vragen over het thema eenzaamheid op schrift 

heeft gesteld. 

1. Wat is de coördinerende  rol van de gemeente? 

2. Waar is de sociale kaart te vinden? 

3. Welke route moet gevolgd worden bij het constateren van 

eenzaamheid? 

4. Waar staat het op de website? 

De heer Ewald wil graag via de SRM antwoord op de gestelde vragen.  

De heer Ewald vindt het jammer dat de wethouder afwezig is. 

De heer Geltink merkt op de omgang met de vorige bestuurder informeler was. Het was 

prettig  dat het tijdens de vergaderingen mogelijk was om informeel van gedachten te 

wisselen. 

N.a.v. de actielijst: 

De voorzitter geeft aan dat de heer Reuling heeft aangegeven dat hij op 19 december een 

presentatie zal verzorgen.  

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

beschikbaar is. 

  

3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven   

Wordt conform vastgesteld. 

 

4. Wasvoorziening   

De voorzitter geeft het woord aan de heer Schepers. De heer Schepers heeft n.a.v. het 

onderwerp wasvoorziening een aantal zaken op schrift gesteld. De heer Schepers zal de tekst 

naar alle leden en de voorzitter ter kennisneming doorsturen.  
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De heer Schepers stelt voor  om een  werkgroep op te richten, samengesteld uit leden van de 

Sociale Raad Montferland die de ontwikkelingen binnen de toekomstige invoering van de 

Centrale Wasvoorziening gaat volgen.  

De voorzitter stelt voor om hierover te stemmen. Met grote meerderheid wordt dit voorstel 
aangenomen (de heer Geltink stemt negatief en ook  de voorzitter is geen voorstander van 
deze werkgroep).  
De heer Schepers zal een werkgroep formeren en zal zelf als trekker van deze werkgroep 

fungeren. Hij vraagt om dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van 19 december. 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Rust. 

De heer Rust geeft aan de gemeenteraad heeft besloten tot invoering van de wasvoorziening. 

Er vindt nu een marktconsultatie plaats. Met een aantal organisaties wordt gesproken over de 

wijze waarop zij een wasvoorziening kunnen vormgeven. Te zijner tijd wordt dit via Tender 

openbaar gemaakt. 

De invoering van een wasvoorziening wordt niet in regionaal verband opgepakt. Andere 

gemeenten kunnen niet aansluiten maar moeten hierin eigen keuzes maken. 

De voorzitter stelt voor dat het onderwerp door de nog te formeren  werkgroep verder wordt 

opgepakt. De werkgroep zal de SRM informeren. 

  

5. Vragen beschut werken   

De heer Ewald heeft schriftelijk 24102019 een aantal vragen gesteld over beschut werken. 

De heer Rust beantwoordt de vragen mondeling en zal deze ook op schrift nasturen. 

Op dit moment zijn er 0 plekken gerealiseerd. 1 plek is in beeld. De middelen voor beschutte 

werkplekken zijn niet gelabeld. De gemeente heeft de keuze gemaakt om mensen zoveel 

mogelijk via reguliere plekken aan werk te helpen en daarmee zo weinig mogelijk gebruik te 

maken van beschut werken. De gemeente heeft daarom  geen plan voor de komende jaren 

voor invulling plekken beschut werken. 

De heer Evers vraagt waar het geld van de stimuleringspremies is gebleven. Hij stelt dat de 

gemeente dit geld niet hoeft terug te betalen. De heer Rust geeft aan dat de gemeente dit geld 

niet heeft ontvangen omdat er geen plekken gerealiseerd zijn. 

De voorzitter stelt voor dat de heer Evers met een  schriftelijke onderbouwing komt indien hij 

over andere informatie beschikt. 

De heer Geltink geeft aan dat door de manier van communiceren er een sfeer van irritatie 

ontstaat. Hij betreurt dit. 

Mevrouw van Oosterom reageert door aan te geven dat het onderwerp wasvoorziening 

belangrijk is om op te komen voor inwoners van de gemeente.     

 

6. Rondvraag & Sluiting 

De heer Schepers vraagt naar de stavaza rond een beleidsplan / visie Sociaal Domein. De heer 

Rust geeft aan dat de gemeente dit nog niet heeft gerealiseerd.  

De heer Schepers geeft aan dat hij het advies van de SRM op 12 september over de 

wasvoorziening respecteert. Het uitgangspunt voor de werkgroep is het volgen van de 

ontwikkelingen. 

De heer Erdhuizen geeft aan dat de gemeenteraad heeft besloten tot sluiting van Gouden 

Handen. Omdat dit gevolgen heeft voor inwoners van de gemeente is het belangrijk dat er 
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goed gecommuniceerd moet worden vanuit de gemeente waar inwoners nu terecht kunnen 

voor diensten van de gemeente. Hij zou deze informatie ook graag als SRM ontvangen. 

De heer Erdhuizen geeft aan dat Welcom tijdens een presentatie in Stokkum vaak aangaf dat 

er veel gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. De heer Erdhuizen vraagt zich af of er 

voldoende vrijwilligers zijn. 

Mevrouw van der Weij stelt dat indien Gouden Handen dicht gaat, alle inwoners naar Didam 

moeten. Wordt hierbij gedacht aan vervoer? 

De heer Schepers geeft aan dat er zorgelijke ontwikkelingen rondom de P-wet spelen. 

Hij vraagt of dit onderwerp in een van de komende vergaderingen geagendeerd kan worden. 

Stavaza Laborijn? Financiële ontwikkelingen? Mogelijk bespreken met wethouder Som? 

De heer Schepers zal  de komende vergadering aan de orde stellen wanneer dit geagendeerd 

zou kunnen worden. 

De heer Ewald vraagt naar de stavaza rondom de gevraagde financiële ondersteuning van de 

provincie voor de tekorten van de Wmo. 

De voorzitter stelt dat deze vraag destijds gesteld is en dat de gemeente de reactie van de 

provincie aan de SRM heeft laten weten.  

De heer Ewald stelt dat de provincie 4,6 miljard aan Nuon-gelden heeft. 

De heer Evers laat nog weten n.a.v. het onderwerp wasvoorziening, dat er diverse rechtszaken  

gewonnen zijn door burgers omdat het niet binnen de Wmo past. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 10:15 uur. 

 


