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Voorwoord  
 

 

 

Als nieuwe voorzitter van de gemeentelijke  Sociale Raad Montferland is het de eerste keer dat 

ik het Voorwoord mag schrijven bij een Jaarverslag van deze SRM. En dat is mij een genoegen! 

 

Vanaf september 2018 zit ik de vergaderingen van de SRM voor en stel ik vast, dat de 

gemeente Montferland met dit orgaan een aantal zéér betrokken burgers aan boord heeft, die 

zich voor allerlei vraagstukken in het sociaal domein sterk interesseren en daaromtrent het 

college van B & W zinvol kunnen adviseren.  

 

Ook gedurende het kalenderjaar 2018 is de SRM om een aantal adviezen gevraagd en die zijn 

uiteraard, onderbouwd, gegeven. De samenwerking met de gemeente, zowel op ambtelijk als 

bestuurlijk niveau, is zeer plezierig en constructief te noemen. Wat ook héél vruchtbaar is, zijn 

de presentaties, die de afgelopen maanden tijdens de vergaderingen van de SRM worden 

gegeven door functionarissen van de gemeente over diverse onderwerpen binnen het sociaal 

domein. Hierdoor ontstaat veel meer kennis, inzicht en achtergrond bij en voor de leden van de 

SRM over deze onderwerpen, hetgeen ook de kwaliteit van de te geven adviezen ten goede 

komt!  

 

Tot slot wil ik graag de leden van de SRM, alsmede de ambtelijk secretaris vanuit de gemeente, 

Annet Banus, en de verantwoordelijk wethouder, Wim Sinderdinck, dank zeggen voor de 

plezierige samenwerking, hun inzet en betrokkenheid bij het werk van de SRM.  

 

Ik hoop, dat de ‘goede toon’ en constructieve adviezen van 2018 ook in 2019 eenzelfde vervolg 

mogen hebben!  

 

Bart Jan Krouwel  
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Inleiding 
 

2018 is begonnen met een aantal zeer heftige discussies over het veranderen van de 

verordening in een regeling. De Sociale Raad heeft meerdere malen naar voren gebracht 

hiermee niet gelukkig te zijn. Uiteindelijk is door de gemeenteraad en het college van B&W 

besloten de regeling in te voeren. 

 

In 2018 eindigde de eerste zittingsperiode van de Sociale Raad Montferland ten tijde van de 

gemeenteraadsverkiezingen.  De voorzitter Joop van Vuuren en een tweetal leden, Paul Meijer 

en Jan Rasing, hebben helaas besloten niet meer terug te komen na de verkiezingen.  

 

Gelukkig is er een aantal inwoners van de gemeente Montferland bereid gevonden om de 

Sociale Raad aan te vullen. Hiermee is de Sociale Raad weer op volle sterkte en zijn er nieuwe 

meningen die de discussie wederom op gang brengen.  

 

Ook het college van burgemeester en wethouders is na de verkiezingen gewijzigd. Na een 

verkenningsperiode, die na de zomer is begonnen, zijn we weer op elkaar ingespeeld en wordt 

er constructief met elkaar gedebatteerd over allerhande zaken die zich voordoen in het sociale 

domein. 

 

We hopen dat ook in de komende tijd het debat constructief voortgezet zal worden en dat de 

Sociale Raad een goede bijdrage kan leveren aan de besluitvorming op het gebied van het 

sociale domein door het college van burgemeester en wethouders. 

 

 

 
 

   De Sociale Raad Montferland vergadert in het Albertusgebouw te Didam 
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Leden 
 

 

In 2018 heeft de SRM afscheid genomen van de onafhankelijk voorzitter; de heer J.T.W. van 

Vuuren en 2 leden; de heer J. Rasing en de heer P. Meijer. In juni 2018 is de heer B.J. Krouwel 

benoemd als onafhankelijk voorzitter. Ook zijn er 3 nieuwe leden benoemd te weten mevrouw 

D. Büttner, mevrouw van Oosterom en de heer Schepers. De SRM wordt ambtelijk ondersteund 

door mevr. A.E.M. Banus.   

 

 
Voorzitter  

Bart Jan Krouwel 

E-mailadres krouwelsrm@icloud.com 

 

 

 
Lid 

Jenny van Oosterom 

E-mailadres oosteromsrm@icloud.com 

 

 

 
Vice-voorzitter 

Diana Büttner 

E-mailadres buttnersrm@icloud.com 

 

 

 
Lid 

Toon Schepers 

E-mailadres scheperssrm@icloud.com 

 

 

 
Lid 

Ineke IJssels 

E-mailadres cijsselssrm@icloud.com 

 

 

 

 

 

 

 
Lid 

Theo Erdhuizen 

E-mailadres Terdhuizensrm@icloud.com 

 

mailto:krouwelsrm@icloud.com
mailto:oosteromsrm@icloud.com
mailto:buttnersrm@icloud.com
mailto:scheperssrm@icloud.com
mailto:cijsselssrm@icloud.com
mailto: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 

 

 

 
Secretaris 

Nicolien Hoogcarspel 

E-mailadres nhoogcarspelsrm@icloud.com 

 

 

 
Lid 

Jan Beursken 

E-mailadres jbeurskensrm@icloud.com 

 

 

 
Lid 

Henk Lensen 

E-mailadres hlensensrm@icloud.com 

 

  

mailto:t.everssrm@icloud.com
mailto:wfeithsrm@icloud.com
mailto:pewaldsrm@icloud.com
mailto:g.geltinksrm@icloud.com
mailto:wderksensrm@icloud.com
mailto:nhoogcarspelsrm@icloud.com
mailto:jbeurskensrm@icloud.com
mailto:hlensensrm@icloud.com
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Lid 

Jolanda van der Weij 

E-mailadres jsmeenksrm@icloud.com 

 

 

 

 

Lid 

Namer Abdulla 

E-mailadres nabdullahsrm@icloud.com 

 

 

 
 

Ambtelijk secretaris 

Annet Banus 

E-mailadres a.banus@montferland.info 

 

 

  

 

 

 
Voorzitter tot en met april 2018 

Joop van Vuuren 

 

 
Vice-voorzitter tot en met april 2018 

Jan Rasing 

 

 

 
Lid tot en met april 2018  

Paul Meijer 

 

 

De SRM bestaat uit minimaal elf en maximaal vijftien leden. 

 

 

 

 

mailto:jsmeenksrm@icloud.com
mailto:nabdullahsrm@icloud.com
mailto:a.banus@montferland.info


 

Jaarverslag Sociale Raad 2018 
  

8 

Vergaderingen  
 

 
25 Januari 
 

 

22 Februari 
 

 

29 Maart 
 

 

26 April 
 

 

Mei  (geen vergadering) Kennismakingsbijeenkomst SRM 
met de nieuwe wethouder  

28 Juni 
 

 

Juli (geen vergadering) 
 

Zomerreces 

Augustus (geen vergadering) 
 

Zomerreces 

20 September 
 

 

25 Oktober 
 

 

29 November 
 

 

20 December 
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Adviezen 2018 

 

 Onderwerp Advies SRM Datum  

Advies 

SRM 

Reactie college Datum 

vaststelling 

SRM 

1 Beleidsregels 

bijzondere 

bijstand 

De SRM geeft een positief 

advies 

22022018 Het college heeft 

kennisgenomen van 

het advies van de 

Sociale Raad. De 

beleidsnotitie 

bijzondere bijstand 

2018 e.v. en het 

besluit financiële 

vergoeding bijzondere 

bijstand Montferland 

2018 zijn ongewijzigd 

vastgesteld door het 

college. 

29032018 

2 Aanpassing re-

integratie 

verordening 

Vaststellen 

verordening 

loonkst. Sub. 

2018 en 

beleidsr. 

Doelgroep 

langd. Loonkst. 

Sub. 2018 

Intrekken 

beleidsregels 

beschut werk 

2015 

De SRM geeft een positief 

advies 

22022018 Het college heeft 

kennisgenomen van 

uw advies en is op 13 

maart 2018 akkoord 

gegaan met 

aanpassing van de re-

integratieverordening, 

vaststelling van de 

verordening 

loonkostensubsidie 

2018 en de 

beleidsregels 

doelgroep langdurige 

loonkostensubsidie 

2018 en het intrekken 

beleidsregels beschut 

werk 2015. 

De re-

integratieverordening 

en de verordening 

loonkostensubsidie 

2018 zijn op 26 april 

2018 door de 

gemeenteraad 

vastgesteld.  

 

28062018 

3 Visie op 

outreachend 

werken 

De Sociale Raad 

Montferland geeft een 

positief advies. De Sociale 

Raad vraagt extra 

aandacht voor het 

bewaken van de privacy 

van betrokkenen. 

29032018 Uw positieve advies 

(met de kanttekening 

t.a.v. privacy) is 

vervolgens samen 

met het 

visiedocument aan 

het college 

28062018 
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voorgelegd. Dit is op 

10 april jl. besproken 

door het college. Dat 

was nog door het 

vorige college. Die 

heeft besloten dat dit 

onderwerp beter door 

het nieuwe college 

opgepakt kan 

worden. Er is dus 

toen geen echt besluit 

genomen over de 

visie. 

Wat volgde was een 

periode dat alle 

besluitvorming stil lag 

omdat de 

onderhandelingen 

gaande waren voor 

een nieuw college. 

 

Stand van zaken 

nu: herbezinning 

Inmiddels weten we 

dat wethouder 

Sinderdinck de 

vakwethouder is 

geworden voor dit 

onderwerp. De visie is 

met hem besproken 

waarbij is 

geconcludeerd dat 

deze herschreven 

moet worden zodat 

deze past in het 

nieuwe 

coalitieprogramma. 

Dit zullen we de 

komende weken gaan 

oppakken waarna we 

een aangepast advies 

aan de Sociale Raad 

Montferland zullen 

voorleggen. We 

kunnen nu nog niet 

aangeven wanneer dit 

zal zijn. 

 

4 Nieuwe regeling 

SRM 

De SRM stelt een brief op 

voor het college en de 

gemeenteraad 

 

29032018 Reactie brief college 

dd 19062018 

28062018 

5 Beleidsregels 

Jeugdwet 

De SRM geeft een positief 

advies 

28062018 Het College heeft 

conform het advies 

besloten. De inbreng 

van de Sociale Raad 

is hierin 

meegenomen. 

 

25102018 
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6 Maatregelen 

Budget-

neutraliteit 

De Sociale Raad geeft het 

volgende advies:  

- Afwijken van de 

budgetneutraliteit voor het 

sociaal domein, er zal 

gezocht moeten worden 

naar andere 

mogelijkheden om de  

€ 1.443.200,-- te 

bezuinigen. De Sociale 

Raad adviseert de inzet 

van BUIG gelden verder te 

onderzoeken. 

- Een groot aantal 

voorgestelde 

bezuinigingen valt in de 

preventieve sfeer, de 

Sociale Raad is bang dat 

hierdoor uiteindelijk niet 

bezuinigd wordt, maar de 

kosten later juist toe 

zullen nemen, mede 

wanneer de voorgestelde 

maatregelen meer 

ambtelijke inzet vereisen. 

- De Sociale Raad 

adviseert om minder 

formeel/juridisch te kijken 

of bepaalde maatregelen 

wettelijk wel mogen, maar 

meer het ethisch/morele 

aspect voor ogen te 

houden en de cliënt 

centraal te blijven stellen. 

- De Sociale Raad is van 

mening dat de mogelijk te 

besparen bedragen niet in 

verhouding staan tot de 

gevolgen voor de burgers 

van Montferland. 

 

20092018   

7 Kwijtschelding 

gemeentelijke 

belastingen 

De Sociale Raad stemt in 

met het toevoegen van 

kwijtschelding van de 

gemeentelijke belastingen 

voor zelfstandigen. 

 

25102018   

8 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 

29112018   
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oplossing voor 

betrokkene(n), als dit 

noodzakelijk wordt geacht. 

 

9 Beleidsregels 

vermogen P-

wet  en Krediet 

hypotheek 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. 

 

29112018   

10 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   

 


