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Afwezig:

1. Opening.
Bart opent de vergadering. De gastspreker van Pameijer, die op de agenda stond, is
nog niet gearriveerd. Mw. C. Kraan, een nieuwe beleidsmedewerker bij de gemeente,
stelt zich voor aan de Adviesraad. Het DB heeft inmiddels een kennismakingsgesprek
gevoerd met Patrick Verstoep, de kwartiermaker van cluster Stad van de gemeente.
Sjaak zal het meest recente overzicht van de portefeuilleverdeling van de
beleidsmedewerkers sturen aan alle leden van de Adviesraad. Hoe de onderlinge
contacten tussen de Adviesraad en de beleidsmedewerkers zullen gaan verlopen,
moet worden besproken met de nieuwe teamleider, die nog moet worden
aangesteld.
2. Inspraak/vragen half uur.
Op de publieke tribune zit de heer Gé Bentvelsen, niet als inspreker, maar als
belangstellende namens de stichting BOOM.
3. Mededelingen.
Het Reglement “Adviesraadsamenlevingszaken Maassluis 2018” is onveranderd
vastgesteld door het college. Dit reglement moet eerst gepubliceerd worden in het
Gemeenteblad, voordat het van kracht is. De oude verordening uit 2011 moet eerst
formeel door de gemeenteraad ingetrokken worden. De Adviesraad zal zelf een
huishoudelijk reglement opstellen voor praktische zaken rond onder meer de
vergaderingen. Bart wil een concept hiervoor bespreken in de volgende Adviesraadvergadering.
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4. Ingekomen stukken.
De Adviesraad heeft op verzoek van de griffie een bijdrage geleverd aan het
coalitieakkoord. Sjaak vraagt of deze op de website kan. Sjoukje neemt hierover
contact op met de griffier.
5. Verslag van de vergadering van 7 maart 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6. Besluiten en voorstellen.
Er zijn geen besluiten.
7. DB-bespreekpunten 06-04-2018.
Bij de werkgroepen WMO en Ouderenbeleid wordt hard gewerkt aan de invulling
van het begrip thema’s. Sjaak neemt deel aan de bijeenkomst over de Algemene
verordening bescherming persoonsgegevens. Het Cultuurcafé is verplaatst naar juni.
Sjaak en Loura gaan hier naartoe.
8. Stand van zaken thema’s.
De werkgroep WMO is bezig met het thema Mantelzorg; mensen uit andere
werkgroepen kunnen hierbij aansluiten. Marga heeft in het kader van Preventie
contact gehad met de gemeente Rotterdam. Er is een afspraak gemaakt om te praten
over de Rotterdamse aanpak (onder meer https://www.rotterdam.nl/wonenleven/langer-thuis).
9. Stand van zaken werkgroepen (diverse gespreksverslagen).
• Sociaal beleid. Sjaak heeft nog geen vergadering gepland. De bezoekverslagen in
de bijlagen geven weer wat er gepasseerd is. Het wachten is op de vorming van
een cliëntenraad bij Stroomopwaarts. Bart spreekt de hoop uit dat het nieuwe
college dit probleem voortvarend gaat oppakken.
• Maatschappelijke ondersteuning. Martha vertelt over een bijeenkomst van de
focusgroep van ROGplus over de aanbesteding van regiovervoer. Er is gekozen
voor de firma Noot uit Ede. Nauwlettend zal worden gevolgd hoe deze nieuwe
vervoerder diens taak uitvoert. Ook is gesproken over het strategisch plan 20182021. Verder heeft ROGplus twee nieuwe kwaliteitsmedewerkers aangenomen.
Wat betreft de cliëntenparticipatie zijn twee onderzoeken in voorbereiding, t.w.
woningaanpassing en bereikbaarheid van ROGplus. Er zouden meer consulenten
naar het wijkteam moeten vanuit ROGplus. De onafhankelijke
cliëntenondersteuning verloopt niet goed, omdat er onvoldoende hulpverleners
zijn. ROGplus is bezig met zorgarrangementen in het kader van langer thuis
wonen.
• Seniorenbeleid. Er is een gesprek geweest met beleidsambtenaren M. de Vette
en J. Simons over de Checklist Seniorenbeleid Gemeente en met M. Sonneveld van
de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM). Op 23 mei is een
vergadering gepland van de werkgroep Ouderenbeleid om alle informatie te
verwerken.
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De nota “Wonen met zorg” komt eind april uit; de Adviesraad wordt om advies
gevraagd. Ook hiervoor mogen andere werkgroepleden zich aanmelden.
De gemeente en VraagRaak werken aan een project met de titel “Preventie 65+ “,
bedoeld om ouderen te laten nadenken over en te laten anticiperen op de
toekomst. Martha, Marga en Els denken hierover mee.
Jeugd. De vergadering van 8 mei wordt uitgesteld naar een nader te bepalen
datum. Niet meegegeven in de brief aan de griffier, maar wel geopperd door Henk
is het idee van een Jongerenadviesraad. Bart Luttik vraagt Henk dit idee uit te
werken, zodat de Adviesraad er nader over kan praten. Sjoukje licht nog toe dat
er in het verleden wel een jongerenraad heeft bestaan, maar die is bij gebrek aan
animo opgeheven.
Communicatie. Er komen nieuwe advertenties in de Schakel om leden te
werven. Mariëlle maakt melding van een nieuwe, jonge belangstellende voor de
werkgroep Jeugd. De volgende vergadering worden nieuwe foto’s gemaakt voor
de website.

10. Rondvraag.
Janneke legt kort uit wat de ontwikkelingen zijn, nu het VMBO aan het Kastanjedal
gaat sluiten.
Henri gaat naar een vergadering van het MOG. Dit zal naar verwachting de laatste
vergadering zijn. De stichting blijft op papier bestaan; het project Basisscholen blijft
wel doorgaan. Sjoukje vraagt Henri of het MOG hierover contact kan opnemen met
de gemeente.
Joke vraagt Sjaak het verslag van de vorige vergaderingen niet in PDF, maar als
Word-document te sturen. In dat kader vraagt Sjoukje Sjaak de agenda in de huisstijl
te versturen.
11. Besloten deel van de vergadering.
Hiervan wordt gebruik gemaakt, zodat de heer Bentvelsen onder dank voor de
gastvrijheid de zaal verlaat.
12. Sluiting
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