Sociale Raad Montferland
Notulen openbare vergadering Sociale Raad Montferland
Datum:
Donderdag 21 februari 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)
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)

Agenda
1. Welkom en vaststelling agenda
2. Notulen / actielijst 24 januari 2019
3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
4. Mededelingen PoHo
5. Presentatie Sociaal Team
6. Sociale werkvoorziening, vragen ophalen
7. Rondvraag & Sluiting
1.

Welkom
De voorzitter opent de vergadering om 9:30 uur. Bericht van afwezigheid: de heer Evers.
De voorzitter benoemt een aantal aanvullende agendapunten:
- Budgetneutraliteit (6a)
- Werkgroep jaarverslag 2018 (6b)
- Evalueren SRM 2018 (6c)
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De voorzitter stelt voor om te beginnen met de presentatie en hier maximaal een half uur
voor uit te trekken.
5. Presentatie Sociaal Team
De voorzitter geeft het woord aan Luuk Seegers. De heer Seegers geeft aan dat hij het afd.
hoofd van de afdeling Zorg is. Het Sociaal Team valt onder de afdeling Zorg. De heer Seegers
geeft een korte presentatie over de werkwijze van het Sociaal Team. Met toestemming van de
cliënt worden er indien nodig zaken besproken in een mpo (multi-disciplinair overleg).
Gespreksverslagen van keukentafelgesprekken worden ter kennisgeving naar de cliënt
gestuurd waarbij de vraag gesteld wordt of zij hiermee kunnen instemmen. Iedereen kan een
hulpvraag aanmelden, liefst wel met toestemming van de cliënt. Hulpverlening vanuit het
Sociaal Team geschiedt echter altijd op vrijwillige basis.
De heer Geltink vraagt of er tendensen waar te nemen zijn. De heer Seegers geeft aan dat de
doelgroep / hulpvragen stabiel zijn, de cijfers groeien mee met de ouder wordende bevolking.
Recent speelt wel dat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is. Dit lijkt tot een
toename te leiden.
De heer Lensen vraagt of verstrekkingen aan mensen in verzorgingshuizen deel uit maken van
de cijfers. De heer Seegers geeft aan dat rolstoelen soms via het Sociaal Team verstrekt
worden. De overige voorzieningen worden via de instelling betaald.
De heer Ewald vraagt of het werk van het Sociaal Team wordt beïnvloed door
budgetneutraliteit.
De heer Seegers geeft aan dat de druk gemerkt wordt maar dat het een open einde regeling
is. Recht is recht.
Mevrouw Buttner vraagt of er sprake is van wachtlijsten.
De heer Seegers geeft aan dat er gewerkt wordt binnen de wettelijke termijnen. Er worden
wel prioriteiten gesteld waardoor minder urgente aanvragen soms iets langer moeten
wachten.
De heer Schepers vraagt hoe de cijfers zich verhouden tot andere gemeenten.
De heer Seegers geeft aan dat het gebruik van voorzieningen gemiddeld is t.o.v. andere
gemeenten.
De heer Ewald vraagt of de indicatierichtlijnen openbaar zijn. De heer Seegers bevestigt dit.
De heer Beursken vraagt naar depot-voorzieningen. De heer Seegers geeft aan dat
Montferland meedoet in een gezamenlijk depot. Er wordt getracht zoveel mogelijk hergebruik
te realiseren.
Mevrouw Oosterom vraagt of dit ook voor trapliften geldt. De heer Seegers geeft aan dat dit
lastiger ligt omdat trapliften vaak op maat gemaakt zijn en er schade ontstaat bij verwijdering.
Mevrouw Hoogcarspel vraagt n.a.v. HBH of er in Montferland ruim geïndiceerd wordt. De
heer Seegers geeft aan dat er o.b.v. het CIZ protocol geïndiceerd wordt. In vergelijking met
andere gemeenten is de indicatie ruim.
De heer Ewald vraagt wie er verantwoordelijk is: het Sociaal Team of de gemeente.
De heer Seegers geeft aan dat de wethouder verantwoordelijk is. Het Sociaal Team is een
onderdeel van de gemeente. Hij geeft aan dat het een zoekproces is naar de invulling van de
rol van het Sociaal Team binnen de kaders en protocollen. Momenteel bestaat het sociaal
team uit ongeveer 30 mensen.
De heer Geltink geeft aan dat er een spanningsveld bestaat tussen verwachtingen en realiteit.
De kaders geven weinig ruimte. Geeft dit een ontevreden gevoel?
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De heer Seegers geeft aan dat getracht wordt verwachtingen goed te managen en reëel te
zijn.
De heer Abdulla vraagt of er ook contacten zijn met sociale teams van andere gemeenten.
De heer Seegers bevestigt dit. Afhankelijk van een aantal zaken gaan ze met elkaar in gesprek.
De heer Ewald vraagt of er bij een hulpvraag ook gekeken wordt naar andere zaken zoals
eenzaamheid.
De heer Seegers geeft aan dat hiernaar gekeken wordt.
De voorzitter bedankt de heer Seegers voor de duidelijke presentatie.
2. Notulen / actielijst 24 januari 2019
Notulen tekstueel/n.a.v.:
Geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst:
Armoedeplatform: De heer Beursken geeft aan dat hij het verzoek om een presentatie bij het
armoedeplatform heeft neergelegd. De voorzitter (de heer Reuling) staat hier positief in
maar graag op een later moment.
Stadsbank:
De heer Schepers heeft de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland benaderd en tevens
het financieel straatje bezocht. Hij geeft aan dat aangegeven is dat een punt %daling geen
10.000,-- kost.
Hij heeft begrepen dat het gros van de verstrekte leningen door de gemeente renteloos
wordt verstrekt.
De wethouder geeft aan dat e.e.a. nog in onderzoek is maar dat het klopt dat een punt
%daling de gemeente geen 10.000,-- kost. De kosten hebben betrekking op meerdere
factoren. De wethouder stelt voor om een nadere uitwerking te laten maken. Deze
uitwerking zal naar verwachting voor de zomer klaar zijn.
De voorzitter stelt voor om deze uitwerking af te wachten.
Lidmaatschap RAD: nog geen reacties ontvangen.
Regiotaxi: uitgaande brief van de gemeente is duidelijk.
Sociale werkvoorziening: onrust in de pers heeft betrekking op het verstrekken van
uitkeringen van de gemeenten die dit bij Laborijn hebben ondergebracht. Dit heeft geen
betrekking op Montferland.
Werkgroep toegankelijkheid: Er zijn momenteel geen knelpunten, binnenkort staat er een
rondje door Didam op de planning. Mogelijk levert dit nieuwe knelpunten op. De heer Lensen
zal hier verslag van doen.
3. Ingekomen stukken / uitgaande brieven
De lijst ingekomen stukken en uitgaande brieven wordt conform vastgesteld.

4. Mededelingen PoHo
Geen mededelingen
6. Sociale Werkvoorziening, ophalen vragen
De voorzitter geeft het woord aan de heer Rust.
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De heer Rust geeft aan dat hij graag wil weten wat de vragen vanuit de SRM zijn over dit
onderwerp.
De heer Lensen vraagt hoe de afbouw verloopt. Is Montferland uit de gemeenschappelijke
regeling gestapt?
De heer Rust geeft aan dat Montferland niet uit de gemeenschappelijke regeling is gestapt.
Montferland is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Daarmee heeft
Montferland evenveel stemrecht als de andere deelnemers in de Regeling.
Laborijn voert 2 wetten uit:
Sociale Werkvoorziening: Hier maakt Montferland deel van uit. Dit is een
‘sterfhuisconstructie’.
P-wet (uitkeringen): Dit heeft Montferland in eigen beheer en niet ondergebracht bij
Laborijn.
Inwoners van de gemeente Montferland met een indicatie sociale werkvoorziening zijn in
dienst bij Laborijn.
De heer Erdhuizen vraagt of er nog andere partijen behalve Laborijn zijn.
De heer Rust geeft aan dat er geen andere partijen zijn.
De heer Schepers vraagt om hoeveel mensen het gaat.
De heer Rust geeft aan dat het om enkele 10-tallen gaat.
De heer Schepers geeft aan dat hij zijn overige vragen via de mail naar de heer Rust zal
sturen.
Mevrouw Buttner vraagt of er mensen instromen vanuit de Wajong.
De heer Rust geeft aan dat er geen instroom in de WSW mogelijk is maar wel naar
beschermd of beschut werken.
Mevrouw Derksen vraagt naar de mogelijkheid van reiskostenvergoeding.
Ter verduidelijking zal mevrouw Derksen deze vraag via de mail naar de ambtelijk secretaris
sturen waarna de vraag naar de juiste afdeling toe geleid kan worden.

6a. Adviesvraag budgetneutraliteit
De voorzitter geeft het woord aan de heer Rust.
De heer Rust geeft aan dat hij het onderwerp technisch zal toelichten.
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten vast te houden aan budgetneutraliteit voor de
transities sociaal domein 2015. Dit betekent dat de kosten hiervan moeten worden betaald
uit de inkomsten hiervoor vanuit het Rijk.
Er is geen tekort op de WMO en op de P-wet.
Wel is er een structureel tekort van ongeveer 2 mln. op de jeugdwet. (Dit tekort is nagenoeg
gelijk aan de korting die het Rijk heeft toegepast op het moment dat de transities naar de
gemeenten kwamen.
Op een groot deel van de kosten van de Jeugdwet heeft de gemeente geen invloed.
Eind 2017 heeft de raad besloten om 17 maatregelen door te voeren om budgetneutraliteit in
2020 te bereiken.
Uit de voortgang in 2018 is gebleken dat de doelstelling in 2020 niet gerealiseerd wordt.
In het voorliggende overzicht worden 6 nieuwe maatregelen beschreven om
budgetneutraliteit in 2020 te realiseren.
De heer Schepers vraagt op welke wijze de maatregel m.b.t. Welcom tot stand gekomen is.
De heer Rust geeft aan dat Montferland deze maatregel voorstelt. Het betreft een maatregel
op overhead (niet alleen personeel). De maatregel gaat niet ten koste van het primaire
proces.
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De heer Erdhuizen vraagt hoe de maatregel HbH ingevuld kan worden als er rekening
gehouden wordt met alle gerechtelijke uitspraken. De heer Rust geeft aan dat er momenteel
onderzocht wordt of een stedelijke voorziening voor het wassen van kleding etc. goedkoper is
dan de huidige urenvergoeding.
Mevrouw Oosterom vraagt of dit betekent dat alle kleding etc. gelabeld moet worden,
verzameld wordt en na een week retour komt. De heer Rust beaamt dit.
Mevrouw Hoogcarspel vraagt of het bedrag van 500.000,-- een hypothetisch bedrag is.
De heer Rust geeft aan dat het begrote bedragen zijn. Indien budgetneutraliteit niet gehaald
wordt, zullen er nieuwe voorstellen volgen.
Mevrouw Buttner vraagt wat de stelpost van 114.000,-- inhoudt.
De heer Rust geeft aan dat dit een bedrag in de begroting is waar geen dekking voor is.
Mevrouw Oosterom vraagt of bij de taakstelling Jeugdzorg de kwaliteit van de zorg op
hetzelfde niveau blijft.
De heer Rust geeft aan dat verwacht wordt dat voor een aantal producten de tarieven omlaag
kunnen. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal variabelen.
De heer Rust vult aan dat de maatregelen deels de Jeugdzorg betreffen. Het structurele tekort
kan niet opgelost worden binnen de Jeugdzorg tenzij het Rijk maatregelen treft.
Mevrouw Oosterom geeft aan n.a.v. de maatregel mantelzorgcompliment dat mantelzorgers
soms betaald werk inleveren om mantelzorg mogelijk te maken.
Mevrouw Hoogcarspel vraagt naar de gevolgen van de maatregel regiotaxi. Wordt de
80.000,-- gehaald. De heer Rust geeft aan dit niet 100% zeker is.
Mevrouw IJssels vraagt naar de collectieve ziektekosten verzekering.
De heer Rust geeft aan dat voorgesteld wordt om het bedrag dat niet benut is,vrij te laten
vallen en te gebruiken om het tekort aan te vullen.
De voorzitter stelt voor om eerst een principe advies over budgetneutraliteit te geven en
daarna over alle voorstellen individueel te adviseren.
De heer Schepers geeft aan dat het verwarrend is dat de budgetneutraliteit 3 transities
betreft maar dat de overschotten P-wet niet meegenomen worden omdat dit incidentele
middelen zijn.
Daarnaast geeft de heer Schepers aan dat Welcom al een brief heeft gehad waarin de
bezuiniging staat aangekondigd.
De heer Rust geeft aan dat Welcom tijdig geïnformeerd moet worden (behoorlijk bestuur).
Mevrouw Hoogcarspel geeft aan dat het niet wenselijk is dat de tekorten worden afgewend
op sociaal zwakkere doelgroepen.
Mevrouw Buttner stelt voor om de tekorten uit de algemene reserve te laten komen.
Mevrouw Oosterom stelt dat met deze maatregelen de doelgroep tekort gedaan wordt.
De heer Schepers zegt toe om een overzicht van de overschotten van de P-wet naar de SRM
door te sturen.
Mevrouw Derksen geeft aan dat er al mensen uit moeten bij Welcom, hoe moet het werk dan
gerealiseerd worden.
De heer Rust geeft aan dat Welcom ervoor gekozen heeft om geen geïndiceerde zorg aan te
bieden. Deze mensen van Welcom hebben de mogelijkheid gehad om over te stappen naar de
organisatie die deze taak heeft overgenomen.
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De voorzitter concludeert:
Algemeen:
1. De SRM blijft het oneens met het vasthouden aan budgetneutraliteit in het sociale
domein.
2. Alle middelen vanuit het sociaal domein moeten worden meegenomen.
3. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de tekorten in de Jeugdzorg: gemeente:
speel de bal terug naar het Rijk.
Adviezen 6 maatregelen met inachtneming van de algemene conclusie:
1

De SRM adviseert negatief

2

Afschaffen verstrekking LOKO-bonnen aan mantelzorgers
(in het kader van Regeling mantelzorg compliment)
Korting budgetsubsidie Welcom

3

Invoering kilometerbudget Regiotaxi

De SRM adviseert positief

4

Uitbreiding praktijk ondersteuner huisartsen naar
‘s-Heerenberg
Taakstelling Jeugdzorg, in overleg met de regiogemeenten.

De SRM adviseert positief

5
6

De SRM adviseert positief

De SRM adviseert positief

Hulp bij het huishouden. Onderzoek naar de
De SRM zal pas advies
mogelijkheden om de dienstverlening te versoberen en het uitbrengen nadat de
aantal uren per cliënt structureel te verminderen.
uitkomsten van het
onderzoek bekend zijn.

6b. Werkgroep jaarverslag 2018
De voorzitter stelt voor om een werkgroep te formeren om vorm en inhoud te geven aan het
jaarverslag 2018. Belangstellenden kunnen zich bij mevrouw Hoogcarspel aanmelden.
Mevrouw van der Weij meldt zich aan.
6c. Evaluatie Sociale Raad
Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering geagendeerd in een besloten gedeelte
en zal op informele wijze plaatsvinden.

1.

Rondvraag & Sluiting
De heer Schepers merkt op dat er veel agendapunten later aan de agenda toegevoegd
worden zonder dat de leden om goedkeuring is gevraagd. De agenda dient 7 dagen voor de
vergadering bekend te zijn.
Mevrouw Buttner geeft aan dat 2 dagen erg weinig is om de aanvullende agendapunten goed
voor te bereiden .
Mevrouw Hoogcarspel, de heer Ewald en de heer Abdulla willen graag een andere foto op de
website en in het jaarverslag. De ambtelijk secretaris maakt hiervoor een afspraak in het
gemeentehuis.
De voorzitter sluit de vergadering om 11:45 uur.
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