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Sociale Raad Montferland 
Notulen openbare vergadering  Sociale Raad Montferland 
Datum:  Donderdag 24 januari 2019 
Locatie:  Vergaderruimte “Albertusgebouw” Raadhuisstraat 3 
Tijd:  9:30 – 12:30 uur 
 
Aanwezig: De heer B.J. Krouwel (voorzitter) 

De heer J.A.B. Beursken (lid) 
  De heer H.G.A. Lensen (lid) 
  De heer N. Abdulla (lid) 
  De heer P. Ewald (lid) 

Mevrouw W. Derksen (lid)  
De heer G. Geltink (lid)  
Mevrouw W. Feith – Dupon (lid) 
De heer Th. Erdhuizen (lid) 
Mevrouw G.H.J. van der Weij - Smeenk (lid) 
Mevrouw J.F. van Oosterom – Dussel (lid) 
Mevrouw B.A.C. Buttner (lid) 
De heer A.W.G. Schepers (lid) 
Mevrouw C. IJssels – Wassink (lid)  
De heer W. Sinderdinck (wethouder) 
Mevrouw A.E.M. Banus (ambtelijk secretaris) 

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

Mevrouw N. Hoogcarspel (lid)  
 

 
 

Agenda 
1. Welkom en vaststelling agenda 
2. Notulen / actielijst 20 december 2018  
3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven 
4. Mededelingen PoHo 
5. Presentatie laaggeletterdheid 
6. Planning en eerste verkenning beleidsplan sociaal domein 2020 - 2024 
7. Rondvraag & Sluiting 

 
1. Welkom en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering om 9:30 uur. Afwezig zijn de heer Evers en mevrouw 
Hoogcarspel. De agenda wordt conform vastgesteld. 
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2. Notulen / actielijst 20 december 2018  
Notulen tekstueel: 
Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
Inhoudelijk: 
Geen opmerkingen. 
Actielijst: 
Stadsbank: wethouder Sinderdinck geeft een korte toelichting. Indien de gemeente een lager 
rente% gebruikt moet de gemeente dit uit eigen middelen betalen.  De gemeente 
Montferland kiest hier niet voor. Andere gemeentes staat het vrij om hiervoor wel te kiezen. 
De heer Schepers geeft aan dat hij een en ander zal navragen bij een andere gemeente. 
De actielijst wordt vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven   
De voorzitter geeft aan dat hij een vraag heeft ontvangen van de heer Reuling op welke wijze 
de SRM betrokken is bij het armoedeplatform. De heer Beursken is betrokken bij zowel het 
armoedeplatform als de SRM. De heer Reuling is hierover inmiddels geïnformeerd. De heer 
Beursken geeft aan hierover vanuit het armoedeplatform nog geen terugkoppeling te 
hebben ontvangen. De voorzitter vraagt de heer Beursken het armoedeplatform te vragen of 
zij de SRM middels een presentatie willen informeren over hun aandachtsgebieden. De lijst 
ingekomen stukken en uitgaande brieven wordt conform vastgesteld. 
  

4. Mededelingen Poho   
Geen mededelingen   

 
5. Presentatie laaggeletterdheid  

De voorzitter geeft het woord aan de heer E. van der Wal en mevrouw P. Fröhlich van de 
bibliotheek. 
De heer van der Wal en mevrouw Fröhlich geven aan dat de bibliotheek Achterhoek een van 
de partijen is in het Taalhuis Montferland. Het Taalhuis is gericht op 18+. Laaggeletterdheid is 
van alle leeftijden. Het gaat hierbij niet om mensen die analfabeet zijn maar om mensen die 
bepaalde ‘bouwstenen’ missen; de zgn. NT1 groep.  
Laaggeletterdheid kent veel maatschappelijke dwarsverbanden en kan veel maatschappelijke 
gevolgen hebben, bijvoorbeeld: 
• Armoede 
• Werk  
• Gezin 
Op 8 februari start een provinciale campagne ‘Gelderland Geletterd’. Gemeenten, 
bibliotheken, taalhuizen en ROC’s ontvangen hiervoor startpakketten met posters en flyers. 
De wethouder vraagt of een poster zinvol is bij het onderwerp laaggeletterdheid. 
Mevrouw Fröhlich geeft aan dat er veel gebruik gemaakt wordt van plaatjes en dat de tekst 
eenvoudig is. Het gaat bij deze campagne ook om een bewustwordingsproces in de 
samenleving. 
De heer Ewald stelt dat het begint bij het onderwijs en wijst op het belang van kleinere 
klassen. De heer van der Wal en mevrouw Fröhlich geven aan dat er meer oorzaken voor 
laaggeletterdheid aangewezen kunnen worden: 

• Thuissituatie 
• Onderwijs 
• Individuele oorzaken 
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• Weggezakte vaardigheden 
Om laaggeletterden te kunnen helpen moet je ze eerst vinden. Vindplaatsen zijn o.a.: 

• Bedrijven 
• Consultatie bureaus 
• Huisartsen 
• Scholen 
• Sociaal team 
• Gemeente Montferland verenigingen 
• Enz. 

Mevrouw Büttner vraagt of het taalhuis een coördinerende functie heeft en hoe omgegaan 
wordt met privacyaspecten.  
Mevrouw Fröhlich geeft aan dat bij de vindplaatsen positieve energie een grote rol speelt. De 
ruimte en de wil moet aanwezig zijn om ermee aan de slag te gaan. 
De heer Erdhuizen mist de sociale werkplaatsen in het rijtje. Mevrouw Fröhlich geeft aan dat 
de sociale werkplaatsen ook een vindplaats zijn. 
De heer Schepers vraagt naar de aanpak. 
De heer van der Wal geeft aan dat dat afhankelijk is van de behoefte. Het formele onderwijs 
ligt bij het ROC. Er bestaan echter ook leesclubjes etc. 
Een docent bij het Graafschapcollege verzorgt het eerste contactmoment voor de bepaling 
wat het meest geschikt is. Volgende week zal tijdens een lokaal overleg gesproken worden 
over vindplaatsen en het starten van 3 pilots. Samenwerken is bij de aanpak van 
laaggeletterdheid heel belangrijk en noodzakelijk. 
Afgesproken wordt om de presentatie na te sturen via de ambtelijk secretaris. 
 

6. Planning en eerste verkenning beleidsplan sociaal domein 2020 - 2024  
De voorzitter geeft het woord aan de heer Rust en mevrouw Toonen. 
Mevrouw Toonen geeft een korte toelichting op het proces. De gemeente wil vanuit de 3 
wetten in het sociaal domein komen tot 1 beleidsplan voor 4 jaar. De eerste stap is 
informeren en aandachtspunten ophalen voor de invulling van het beleidsplan vanuit de 
SRM. 
In mei 2019 zal het beleidsplan voor advisering aan de SRM voorgelegd worden. 
Aandachtspunten SRM:  
De heer Beursken: aandacht voor het armoedebeleid, voor mensen aan de onderkant van de 
samenleving. 
De heer Schepers: gebruik de overschotten van de P-wet voor het sociale domein. 

 De heer Geltink: gebruik de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan. 
 De heer Ewald: niet bezuinigen op het gemeentelijke armoedebeleid. 

Mevrouw Büttner: aandacht voor de sociale werkvoorziening en de psychische 
gezondheidszorg. 
Mevrouw van Oosterom: aandacht voor / niet bezuinigen op preventieve maatregelen. 
De heer Beursken: aandacht voor verenigingen in Montferland (subsidies). 
De heer Schepers: Welcom is een belangrijke partner, vrijwilligers vinden en behouden is 
lastig. Daarom is het belangrijk om ook oog en aandacht voor professionele krachten te 
hebben. 
Mevrouw Büttner: aandacht voor vrijwilligerswerk. 
De heer Ewald: aandacht voor professionele hulp wanneer de eigen kracht en inzet van 
buren, vrijwilligers niet toereikend is. 
De heer Ewald: aandacht voor eenzaamheid. 
 
De heer Schepers vraagt of de presentatie nagezonden kan worden. 
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7. Rondvraag & Sluiting 
De heer Erdhuizen geeft aan dat laaggeletterdheid een onderwerp is waar ook de gemeente 
een taak in heeft. 
Bijvoorbeeld door begrijpelijke taal te gebruiken in correspondentie. 
De heer Schepers vraagt of de vastgestelde notulen ter informatie op de website geplaatst 
kunnen worden. De ambtelijk secretaris zal hier voor zorgen. 
 
  
 De voorzitter sluit de vergadering om 11:45 uur 


