Sociale Raad Montferland
Notulen openbare vergadering Sociale Raad Montferland
Datum:
Donderdag 16 mei 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)
Mevrouw N. Hoogcarspel (lid)
De heer G. Geltink (lid)
De heer T.W.J. Evers (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)
Mevrouw C. IJssels – Wassink (lid)
Mevrouw A.E.M. Banus (ambtelijk secretaris)
De heer W. Sinderdinck (wethouder)

Afwezig:

Mevrouw W. Feith – Dupon (lid)
De heer A.W.G. Schepers (lid)

Agenda
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Mededelingen PoHo, vragen aan de wethouder
3. Notulen / actielijst 18 april 2019
4. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
5. Beleidsplan 3D
6. Rondvraag & Sluiting
1.

Welkom en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9:30 uur.
De voorzitter feliciteert de heer Geltink met de koninklijke onderscheiding die hij in april
ontving.
De heer Schepers en mevrouw Feith zijn afwezig.
De agenda wordt vastgesteld.

Blz 1

2.

Mededelingen PoHo, vragen aan de wethouder
De voorzitter geeft het woord aan de wethouder.
N.a.v. het onderwerp budgetneutraliteit geeft de wethouder aan dat de gemeenteraad een
andere visie op budgetneutraliteit heeft verwoord. Deze opdracht wordt nu uitgevoerd. Er
zijn nog geen concrete zaken te melden over extra gelden die mogelijk naar de gemeentes
komen.
Mevrouw Hoogcarspel vraagt naar het mantelzorgcompliment. Gaat bij gelijkblijvend budget
en stijgende kosten de hoogte van het mantelzorgcompliment omlaag? De wethouder geeft
aan dat hier nog geen informatie over beschikbaar is.
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn voor de wethouder.

3. Notulen / actielijst 18 april 2019
Tekstueel:
Geen opmerkingen
De notulen en de actielijst worden vastgesteld.
N.a.v.:
Blz. 2: de wethouder geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgehad met de gedeputeerde
van de provincie Gelderland (de heer Markink) en de VNG. Er is afgesproken om samen op te
trekken voor extra middelen van het Rijk.
N.a.v. de actielijst:
De voorzitter geeft het woord aan mevr. Toonen van de gemeente en de heer van der Maas
van Welcom voor een presentatie over eenzaamheid. Mevrouw Toonen geeft aan wat de
gemeente doet op het gebied van eenzaamheid en laat landelijke cijfers zien. Eenzaamheid
kan verschillende oorzaken hebben (minder mobiel, ziekte, minder sociale vaardigheden,
armoede etc.). Soms kan eenzaamheid tijdelijk van aard zijn (bijvoorbeeld bij een verhuizing).
De landelijke cijfers laten zien dat Montferland onder het landelijk gemiddelde zit. Volgens
de GGD Monitor 2016 voelt 39% zich eenzaam (ouderen < 49%).
Indirect voert Montferland beleid m.b.t. eenzaamheid. Bijvoorbeeld: Armoedebeleid,
Participatiewet, Welzijnsbeleid, Ondersteuning Nieuwkomers etc.
Middels inzet van het Sociaal Team, gemeentelijk beleid en subsidies heeft de gemeente
aandacht voor eenzaamheid. Ook oriënteert de gemeente zich op het landelijke programma
“Een tegen eenzaamheid”.
De heer Geltink vraagt op welke wijze eenzaamheid gemeten wordt. Mevr. Toonen geeft aan
dat er veel verschillende onderzoeken zijn met verschillende uitkomsten. Het verkrijgen van
betrouwbare gegevens is lastig. Hierbij speelt mee dat eenzaamheid subjectief en soms
tijdelijk is.
Mevrouw Derksen stelt dat Montferland onder het landelijk gemiddelde zit maar dat het
percentage wel hoog is.
Mevrouw Buttner vraagt of er specifiek subsidies voor eenzaamheid zijn. Mevrouw Toonen
geeft aan dat dat niet het geval is. Het gaat om subsidies voor verenigingen etc.
Mevrouw Hoogcarspel stelt dat de landelijke cijfers voor Montferland “positief” zijn maar dat
de impact voor de betrokkene groot is.
De heer Erdhuizen geeft aan dat een ongedwongen/ laagdrempelige benadering belangrijk
is.
Blz 2

De heer Beursken stelt dat voetbalverenigingen moeten bezuinigen. Dat betekent dat de
contributie omhoog moet en dat sommige leden dan afhaken. De wethouder geeft aan dat
dit voortvloeit uit de kerntakendiscussie 2014.
De heer Ewald complimenteert Welcom voor het werk dat ze doen.
De voorzitter bedankt mevrouw Toonen en geeft het woord aan de heer van der Maas.
De heer van der Maas geeft aan dat gehandeld wordt middels een bepaalde methodiek.
Signaleren - > typeren -> wie pakt op -> interventie / arrangement -> evaluatie.
Eenzaamheid kan een taboe zijn , de belevingswereld van de betrokkene (n) is belangrijk. Een
arrangement is altijd maatwerk.
Mevrouw Buttner vraagt of de gevolgde methodiek een bekende landelijke methodiek is.
De heer van der Maas geeft aan dat Welcom deze methode altijd op maat toepast.
Eenzaamheid heeft altijd de aandacht bij de uitvoering van werk.
De heer Lensen vraagt naar nieuwkomers.
De heer van der Maas geeft aan dat ze allemaal bekend zijn. De taal heeft de hoogste
prioriteit. Vervolgens activering (middels verenigingsleven, werk etc.).
De heer Geltink stelt dat het een ambitieus programma is. Is er voldoende capaciteit om dit
op te pakken?
De heer van der Maas geeft aan dat er breed aandacht voor eenzaamheid is. Dit werkt erg
effectief.
De heer Ewald vraagt of de financiële mogelijkheden toereikend zijn.
Mevrouw Toonen geeft aan dat de gemeente het niet alleen kan. De kracht zit in
samenwerking. De wethouder vult aan dat het niet altijd een kwestie van geld is maar dat het
meer om verbinding gaat.
De heer Ewald vraagt of de gemeente een vangnet heeft voor organisaties bij financiële
tekorten. Mevrouw Toonen geeft aan dat eerst naar oplossingen gekeken wordt binnen de
bestaande middelen.
Mevrouw Buttner vraagt of er in elke kern een activiteit is.
Per kern wordt gekeken naar de vraag en naar wat passend is.
De heer Erdhuizen geeft aan dat hij zich zorgen maakt om de kleine kernen. Mensen gaan
niet voor een kopje koffie vanuit een kleine kern naar Didam of ’s-Heerenberg.
De heer Evers geeft aan dat het belangrijk is om activiteiten niet onder de noemer
‘bestrijding eenzaamheid’ aan te bieden.
De heer Beursken stelt voor om een dag van de eenzaamheid te organiseren met meerdere
disciplines bij elkaar. Mevrouw Toonen neemt dit idee mee.
De heer Ewald sluit af met de stelling dat iedere eenzame er een teveel is.
4. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
De heer Evers geeft aan dat hij informatie van de landelijke cliëntenraad over beschut
werken heeft rondgestuurd. Vragen vanuit deze informatie zal de heer Evers per email via de
ambtelijk secretaris naar de wethouder sturen.
De lijst ingekomen stukken en uitgaande brieven wordt conform vastgesteld.
5. Beleidsplan 3d
De voorzitter geeft het woord aan de heer Rust.
Blz 3

De heer Rust geeft aan dat de bespreking van het concept beleidsplan dat voor deze
vergadering geagendeerd is, uitgesteld moet worden. Middels een motie heeft de
gemeenteraad besloten dat ze niet tevreden zijn met de opzet. Er wordt nu eerst een nieuwe
opzet gemaakt. Nadat de gemeenteraad akkoord is zal het stappenplan verder opgepakt
worden en komt de Sociale Raad weer in beeld.
6. Rondvraag & Sluiting
De heer Erdhuizen stelt dat er nog vragen aan de wethouder open staan. De voorzitter stelt
voor om openstaande vragen in de actielijst op te nemen.
Mevrouw Buttner vraagt of er een presentatie over schuldhulpverlening mogelijk is in een
volgende vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur.
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