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1 Voorwoord

Het kalenderjaar 2019 was voor mij het eerste 'volle' jaar als onafhankelijk voorzitter van de
Sociale Raad Montferland (SRM). Naast het in goede banen zien te leiden van de (maandelijkse)
reguliere vergaderingen van de SRM, houdt dit ook in het zogenaamde agenda-overleg met de
verantwoordelijk wethouder/portefeuillehouder sociaal domein van de gemeente, de ambtelijk
secretaris en secretaris van de SRM. Maar ook zijn er extra/tussentijdse contacten met leden
van de SRM, bijvoorbeeld in geval van ziekte, anderszins afwezigheid of specifieke projecten.
Het jaar 2019 kenmerkte zich voor de SRM vooral door twee specifieke onderwerpen, alsmede
presentaties door deskundigen over bepaalde onderwerpen/thema's. De twee specifieke
onderwerpen, waar de Raad veel tijd aan heeft besteed, betroffen de budgetneutraliteit sociaal
domein en de Centrale Wasvoorziening. In haar adviezen heeft de SRM steeds/herhaaldelijk
aangegeven, het niet eens te zijn met de opvattingen in deze van de gemeenteraad. De SRM is
van mening, dat door de decentralisatie van in het bijzonder de Jeugdzorg en de daarbij vanuit
het Rijk doorgevoerde bezuinigingen, de gemeenten in ons land met grote tekorten op dit thema
worden 'opgezadeld'. Gevraagd en ongevraagd heeft de SRM adviezen uitgebracht over het
onderwerp Centrale Wasvoorziening. Een uitermate belangrijk onderwerp voor
hulpbehoevenden. De gemeente wil in het kader van budgetneutraliteit fors bezuinigen op het
onderwerp wasvoorziening. De SRM is bezorgd of deze maatregel niet tot ongewenste gevolgen
gaat leiden voor juist diegenen, die deze 'maatwerkvoorziening' hard nodig hebben. De SRM
houdt hier 'de vinger stevig aan de pols'!
Interessant waren de diverse presentaties, die door ambtenaren van de gemeente dan wel
externen werden gehouden, over uiteenlopende onderwerpen, die betrekking hebben op het
sociaal domein. Deze presentaties gaven enerzijds meer inzicht in de betreffende materie, maar
verhoogden ook de deskundigheid van de leden van de SRM voor het geven van adviezen op
deze gebieden.
Tot slot wil ik ook graag dit jaar weer mijn grote dank overbrengen aan de leden van de SRM,
de ambtelijk secretaris vanuit de gemeente Annet Banus, ambtenaar Wouter Rust en
verantwoordelijk wethouder/portefeuillehouder Wim Sinderdinck voor hun inzet voor en
betrokkenheid bij het werk van de Sociale Raad Montferland.
Bart Jan Krouwel
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2 Inleiding
Begin 2019 heeft de gemeenteraad besloten de verordening over de Sociale Raad Montferland in
te trekken, waarna de SRM verder functioneert onder een regeling. Hierdoor is een roerige tijd
in de SRM afgesloten. In het functioneren van de SRM is hiermee geen verandering opgetreden.
De leden van de SRM doen hun uiterste best om binnen de kaders die de regeling hen stelt, hun
werk zo goed mogelijk te doen. Ook in 2019 is dit weer goed gelukt.
Er wordt constructief met elkaar gedebatteerd over allerhande zaken die zich voordoen in het
sociaal domein.
We hopen dat ook in de komende tijd het debat constructief voortgezet zal worden en dat de
SRM een goede bijdrage kan leveren aan de beslissingen op het gebied van het sociaal domein
door het college van burgemeester en wethouders.
In 2019 hebben we helaas van een tweetal leden afscheid moeten nemen. Namer Abdulla heeft
zich teruggetrokken uit de SRM in verband met werkzaamheden elders. Ineke IJssels-Wassink is
helaas overleden. Wij zijn beiden zeer dankbaar voor de bijdragen die zij in de afgelopen jaren
hebben geleverd aan het werk van de SRM. Na overleg tussen de wethouder en het dagelijks
bestuur van de SRM is besloten de vacatures niet op te vullen.

De Sociale Raad Montferland vergadert in het Albertusgebouw te Didam
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3 Leden per 31 december 2019

In 2019 heeft de SRM afscheid genomen van de heer N. Abdulla en mevrouw I. IJssels. De
vacatures die hierdoor zijn ontstaan worden niet opgevuld. De SRM wordt ambtelijk ondersteund
door mevr. A.E.M. Banus.

Voorzitter
Bart Jan Krouwel
E-mailadres krouwelsrm@icloud.com

Secretaris
Nicolien Hoogcarspel
E-mailadres nhoogcarspelsrm@icloud.com

Lid/Vice-voorzitter
Diana Büttner
E-mailadres buttnersrm@icloud.com

Lid/waarnemend secretaris
Toon Schepers
E-mailadres scheperssrm@icloud.com

Lid
Jolanda van der Weij
E-mailadres jsmeenksrm@icloud.com

Lid
Theo Erdhuizen
E-mailadres Terdhuizensrm@icloud.com
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Lid
Theo Evers
E-mailadres t.everssrm@icloud.com

Lid
Wil Feith
E-mailadres wfeithsrm@icloud.com

Lid
Paul Ewald
E-mailadres pewaldsrm@icloud.com

Lid
Gerrit Geltink
E-mailadres g.geltinksrm@icloud.com

Lid
Willemien Derksen
E-mailadres wderksensrm@icloud.com

Lid
Jenny van Oosterom
E-mailadres oosteromsrm@icloud.com
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Lid
Jan Beursken
E-mailadres jbeurskensrm@icloud.com

Lid
Henk Lensen
E-mailadres hlensensrm@icloud.com

Ambtelijk secretaris
Annet Banus
E-mailadres a.banus@montferland.info

De SRM bestaat uit minimaal elf en maximaal vijftien leden.
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Geen Sociale Raad

Vergadering Sociale Raad
(9.30 - 12.30 uur)

4 Vergaderingen

24
Januari
Februari

21

Maart

21

April

18

Mei

16

Juni

20

Juli

Zomerreces

Augustus

Zomerreces

September

12 en 19

Oktober

24

November

21

December

19
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5 Het jaar 2019
In 2019 zijn de volgende onderwerpen uitvoerig besproken / aan de orde geweest. Bij diverse
onderwerpen zijn vragen vanuit de Sociale Raad voorgelegd aan de gemeente. Tevens heeft een
aantal presentaties voor verdieping en kennisvergroting bij de SRM gezorgd.
●
●
●
●
●

Werkzaamheden Stadsbank ON
Informatie over het Sociaal Team
Informatie over Beschermd Wonen
Presentaties over armoede in Montferland en het armoedebeleid
Sociale Werkvoorziening

Ook is door een van de leden van de Sociale Raad Montferland een korte presentatie verzorgd
over de eigen ervaringen met vrijwilligerswerk.
In september 2019 is het onderwerp centrale wasvoorvoorziening aan de Sociale Raad
Montferland voorgelegd ter advisering. In de vergadering van november 2019 heeft de Sociale
Raad Montferland besloten om een projektgroep centrale wasvoorziening (PCW) in het leven te
roepen om de ontwikkelingen binnen de invoering van de centrale wasvoorziening nauwlettend
te volgen.

Jaarverslag 2019 Sociale Raad Montferland
9

6 Adviezen 2019
Gevraagde en ongevraagde adviezen
Onderwerp

Advies SRM

Datum
Advies
SRM
29112018

Reactie college

1

Beleidsregels
vermogen P-wet
en
Krediethypotheek
en pandrecht

De Sociale Raad geeft
een positief advies met
de kanttekening nog
eens 'zeer kritisch' naar
de (letterlijke) tekst van
de Beleidsregels te
(laten) kijken, aangezien
er nu termen in
voorkomen, die tot
verschillende
interpretaties kunnen
leiden, die de
duidelijkheid niet ten
goede komt.

2

Beleidsregels
Beschermd
Wonen

Tijdens de vergadering
van de sociale raad van
20 december 2018 is het
volgende besloten. De
sociale raad adviseert
positief over de
beleidsregels Beschermd
Wonen 2019. Dit
behoudens enkele
tekstuele en
spel/taalwijzigingen

20122018

Het college heeft
kennisgenomen van
uw advies en op 22
januari 2019 de
beleidsregels
Beschermd Wonen
2019 vastgesteld.

18042019

3

Budgetneutraliteit

De Sociale Raad is het
niet eens met de huidige
wijze van hanteren van
het principe van
budgetneutraliteit door
de gemeenteraad.
De SR is van mening dat
het gehele sociale
domein daarbij
meegenomen dient te
worden voor de
benodigde 1 miljoen aan
ombuigingen. Dus ook de
ontstane overschotten
binnen de
Participatiewet.
De SR is van mening dat
het hier een landelijk
probleem betreft, dat
door het Rijk opgelost
dient te worden.
Mocht de gemeenteraad
desondanks toch blijven
vasthouden aan het

21022019

Met u is het college
van mening dat de
financiële
problematiek binnen
het sociaal domein
ook een landelijk
vraagstuk is. Dat geldt
in het bijzonder voor
de tekorten op de
Jeugdzorg.
Het college is
gehouden aan de
uitspraak van de
gemeenteraad dat de
transities sociaal
domein budgettair
neutraal uitgevoerd
worden. Uw voorstel
om het tekort te
financieren uit het
overschot op het
uitkeringsdeel van de
Participatiewet nemen
wij niet over. Het

18042019

Het college heeft
kennis genomen van
het advies en de
beleidsregels
vermogen 2019 en
krediethypotheek en
pandrecht 2019. Het
college heeft op 12
maart 2019 ingestemd
met beide notities

Datum
vaststelling
SRM
18042019
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thans gehanteerde
principe van
budgetneutraliteit, dan is
de SR tegen een korting
op het
Mantelzorgcompliment,
zoals nu wordt
voorgesteld. Er moet
naar de mening van de
SR een materiëel blijk
van waardering voor het
werk van de
mantelzorgers in stand
blijven.
De SR stemt in met: de
korting op de
budgetsubsidie voor
Welcom, met de
invoering
kilometerbudget
regiotaxi, met de
uitbreiding van praktijk
ondersteuner huisartsen
en de taakstelling
jeugdzorg.
De Sociale Raad wil de
resultaten van het
onderzoek naar een
gewijzigde
dienstverlening bij Hulp
bij Huishouden eerst
afwachten, alvorens daar
een oordeel over te
hebben. Het is voor de
SR niet acceptabel als de
wijzigingen een
versobering van de
dienstverlening tot
gevolg zouden hebben.
4

Invoeren KM
budget voor de
regiotaxi

De Sociale Raad
adviseert instemmend
met de voorgestelde
aanpassingen, maar wel
met de kanttekening, dat
per individuele situatie,
die boven het maximale
km-budget uit komt,
gekeken wordt naar een
eventueel mogelijke
uitbreiding van dit
budget resp. naar een
andere oplossing voor
betrokkene(n), als dit
noodzakelijk wordt
geacht.

betreft hier incidentele
voordelen die niet
ingezet kunnen
worden als dekking
voor een structureel
tekort.
Met u is het college
van mening dat
mantelzorgers
ondersteund moeten
worden. Wij
schrappen het
mantelzorgcompliment
maar handhaven de
ondersteuning van
mantelzorgers. Dit
doen we door het
organiseren van een
dag voor de
mantelzorg en de
ondersteuning van
mantelzorgers door
Welcom.
Een voorstel van het
college om de
dienstverlening in het
kader van Hulp bij het
huishouden aan te
passen of de
versoberen wordt ter
advisering aan u
voorgelegd.
Het voorstel
budgetneutraliteit in
het sociaal domein
hebben wij inmiddels
voorgelegd aan de
gemeenteraad ter
behandeling in april.
29112018

In overleg met
wethouder
Sinderdinck is
besloten om niet
opnieuw het college
een besluit te laten
nemen. De Sociale
Raad heeft namelijk
ingestemd met wat
door het college
besloten is, met dien
verstande dat er
speciale aandacht
moet zijn voor de
grootverbruikers (>
1.500 km).

29032019
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5

Samenwerking
Sociaal Domein

De SR adviseert het
college het onderzoek
voort te zetten, d.w.z. de
gesprekken met de
Achterhoekse gemeenten
te voeren en zodra dit
tot verdere,
voorgenomen besluiten
leidt, deze opnieuw aan
de SR ter advisering voor
te leggen.

18042019

Dit laatste is gebeurd.
Met iedere
grootverbruiker is
contact opgenomen en
is – gelet op de
persoonlijke situatie
van een ieder –
besproken wat de
eventuele
mogelijkheden zijn en
niet zijn. Voor 2
gebruikers uit deze
groep is het
kilometerbudget
verhoogd naar 2.000
kilometer op
jaarbasis.
Het vervoerssysteem
geeft aan wanneer
iemand bijna de 1.500
kilometer verbruikt
heeft. De gebruiker
wordt hiermee
geconfronteerd
wanneer hij/zij een rit
reserveert. De
verwachting is dat dan
een aantal gebruikers
contact zullen
opnemen.
Na verzending van de
brief is ook een aantal
telefoontjes
ontvangen. Deze
waren van verontruste
gebruikers, die
dachten dat zij het
pasje voor de
Regiotaxi zouden
kwijtraken. Zij zijn
gerustgesteld en hen
is uitgelegd wat de
inhoud van de brief
voor hen betekent.
De Achterhoekse
gemeenten zijn een
eigen onderzoek
gestart naar mogelijke
verbetering van de
samenwerking in het
sociaal domein.
Montferland heeft
ermee ingestemd de
resultaten van dit
onderzoek af te
wachten alvorens
hierover nader
besluiten te nemen.

19092019
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Het onderzoek loopt
nog. Zodra hier meer
over bekend is zal ook
de Sociale Raad nader
worden geïnformeerd.
6

Maatregelen
Sociaal Domein

De Sociale Raad wijst er
nogmaals met klem op
dat zij tegen
budgetneutraliteit in het
sociaal domein adviseert.
Haar standpunt in deze is
niet gewijzigd.
De sociale raad adviseert
tegen bezuinigingen op
het armoedebeleid.
Tevens wijst de sociale
raad er nadrukkelijk op,
dat er bij verschillende
voorgestelde
maatregelen ‘open
eindes’ staan, d.w.z. dat
er eerst nogal wat zaken
nader onderzocht
moeten worden. Dit
geeft derhalve nog de
nodige onzekerheid
m.b.t. het beoogde effect
van de onderhavige
maatregel.
Het advies per maatregel
1 Heronderzoek /
indicering
Eens, mits er geen
heksenjacht ontstaat
2 Versterken eigen
toegang
Eens
3 Informatievoorziening
Eens
4 Uitbreiding BSO
Eens, met de
kanttekening, dat dit
voor iedereen financieel
haalbaar moet zijn.
5 Passend onderwijs en
jeugdhulp
Eens
6 Jeugdbescherming
Eens
7 24-uurs zorg
Eens, met de
kanttekening dat er ook
rekening gehouden dient
te worden met de
emotionele draagkracht
van de ouders.

12092019

Het college heeft het
advies van de SRM in
goede orde
ontvangen. Het
college zal het advies
ter kennisneming aan
de gemeenteraad
doen toekomen.
De tijd die de SRM
had om een advies uit
te brengen was krap.
Het college bedankt
de SRM dan ook voor
haar inzet en de
bereidheid om buiten
het reguliere
vergaderschema
bijeen te komen.

24102019
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8 Voorliggende
voorzieningen jeugd
Eens, al bestaat er twijfel
of de voorgestelde
maatregel zal werken. In
het belang van de
ontwikkeling van
kinderen, wordt
voorgesteld de inzet van
zorgboerderijen te
vergroten.
9 PGB
Eens
10 Medisch advies
Eens, de sociale raad
onderschrijft het belang
hiervan als middel om
kosten te voorkomen.
11 Eigen inzet
Eens, met de
kanttekening dat er
voldoende
gekwalificeerde
medewerkers moeten
zijn binnen het sociaal
team.
12 Indicatieloze
dagbesteding
Eens
13 Wasvoorziening
Een meerderheid van de
sociale raad is het
hiermee eens. Het advies
is om het eerst een jaar
als een pilot te proberen
en daarna te evalueren.
14 Ondersteuning HbH
Eens

7

Beleidsregels
Beschermd
Wonen

De Sociale Raad stemt in
met de beleidsregels
Beschermd Wonen 2020.
Zij plaatst hierbij echter
de kanttekening dat er,
zoals tijdens de
behandeling in de Raad
op 24 oktober
aangegeven, tekstueel
nog het één en ander
verduidelijkt en
aangevuld moet worden

24102019

Het college heeft
kennisgenomen van
uw advies. De
tekstuele aanvullingen
zijn verwerkt. Op 10
december 2019 zijn
de beleidsregels
Beschermd Wonen
2020 vastgesteld.

19122019
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