Datum:
Onderwerp:
Samensteller(s):

20 juni 2018
verslag vergadering Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Henri Brendel, Marga Brijs, Els Klop, Mariëlle Koemans, Coby Lammers,
Bart Luttik, Loura Raamsdonk, Frans Roodenburg, Sjaak Sprong, Janneke van de
Waardt, Sjoukje van der Loo.
Afwezig: Henk van Goor en Martha Vonk.
1. Opening.
Bart opent de vergadering.
• Corine Bronsveld, één van de drie nieuwe wethouders waarmee de Adviesraad te
maken krijgt, stelt zich voor aan de aanwezigen.
• Twee medewerkers van ASVZ , mw. H. Vollebregt en mw. Y. Kalpoe geven een
toelichting op hun werk als resp. teamleider Ondersteuning Thuis en teamleider
Dagbesteding. ASVZ heeft in Maassluis een dagcentrum en een viertal woningen.
2. Inspraak/vragenhalfuur.
Dhr. J. Groeneveld spreekt zijn onvrede uit over de veranderingen die Argos
doorvoert in de begeleide vervoersservice (BVO), onder meer in de naam, de
vergoedingen en de wisselende chauffeurs.
3. Mededelingen.
Er worden tijdens de vergadering nieuwe foto’s gemaakt voor de website.
4. Verslag van de vorige vergadering, 18 april 2018.
N.a.v. Punt 1. Overzicht portefeuilleverdeling. Sjaak heeft dit weloverwogen niet
verstuurd, omdat er nog veel verschuivingen zijn.
N.a.v. Punt 3. Het Reglement Adviesraadsamenlevingszaken is gepubliceerd in het
Gemeenteblad. Voor de volgende vergadering komt het huishoudelijk reglement op
de agenda te staan.
N.a.v. Punt 10. Het MOG heeft nog contact gehad met de wethouder. Er is een
overzichtje gemaakt wat er nog wel gebeurt en wat niet (meer).
Het verslag wordt vastgesteld.

5. Gastspreker.
Zie agendapunt 1.
6. Conceptadvies. “Wonen met zorg voor Ouderen”.
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de berekening van het benodigde aantal
geclusterde woningen. In het advies van de AS zal om een toelichting worden
gevraagd. Frans maakt een tekstvoorstel, ook ten aanzien van een paar andere
punten. Met deze aanvulling zal het advies naar het college worden gestuurd.
Er komt via Frans een schrijnend geval uit de praktijk op tafel; het lijkt erop dat het
aantal crisisplaatsen in verpleeghuizen niet toereikend is. De vergadering is van
mening dat bij huisartsen en instellingen navraag gedaan moet worden of dit een
structureel probleem is. Ook DSW kan mogelijk met cijfers komen. Dit onderzoek kan
leiden tot een ongevraagd advies. Sjoukje merkt op dat er wel een link moet zijn met
het gemeentelijk beleid. Verder is dit onderwerp misschien gezamenlijk op te pakken
met de adviesraden van Vlaardingen en Schiedam.
7. DB bespreekpunten van 6 april 2018.
Sjoukje heeft in overleg met de AVG-functionaris een protocol opgesteld met privacy
regels rond de AS en de Deskundigenpool. In de volgende vergadering komt dit aan
de orde om te bepalen hoe we hier mee omgaan.
Els heeft namens Martha nog een aanvulling op de bespreekpunten:
• Presentatie aan de Gemeenteraad over de rol van de Adviesraad. Dit verzoek is
via de griffier uitgezet.
• Vrijwilligersmarkt 6 oktober a.s. Wie neemt het voortouw? Sjaak en Els bereiden
het voor. Binnen de AS en de DP wordt geïnventariseerd wie bereid zijn een
kraam te bemensen.
8. Stand van zaken –Thema’s.
Mantelzorg- preventie is het enige thema waar we nu mee bezig zijn.
9. Stand van zaken-werkgroepen.
• Sociaal Beleid. Hierover gaat de AS in gesprek met de nieuwe wethouder Sjoerd
Kuijper (ook over zijn standpunt inzake een regionale cliëntenraad).
• Jeugd. Er gebeurt op dit beleidsterrein erg weinig op dit moment. Ook hierover
zal gepraat worden met de betrokken wethouder, de heer Fred Voskamp.
• Maatschappelijke ondersteuning. ROGplus heeft een nieuwe directeur.
Dhr. C. Jansen heeft een presentatie gegeven over wonen; wellicht ook de moeite
waard voor een vergadering van de AS.
Mw. K. Barg heeft een vergadering van de werkgroep bijgewoond en verteld over
mantelzorg. In de vergadering van 4 juli komt een kwaliteitsmedewerker van
ROGplus een presentatie houden over klachtenafhandeling.
• Ouderenbeleid. Martha is namens de AS naar de presentatie van het
coalitieakkoord geweest. In de werkgroep zijn de punten uit de nota Wonen met
Zorg aan de orde geweest en heeft ieder zijn zegje kunnen doen. Drie leden van

deze werkgroep denken mee over een preventieproject /
bewustwordingscampagne van VraagRaak.

10. Rondvraag.
Henri heeft signalen gekregen dat de doorstroming in de woningmarkt stagneert,
onder meer doordat mensen uit Sluispolder West voorrang krijgen.
Els vraagt hoe het staat met een mogelijk nieuwe kandidaat voor de AS. Bart heeft
haar een mailtje gestuurd, maar daarop nog geen reactie ontvangen.
Els herinnert nog even aan de mogelijkheid op 27 juni een rondleiding te krijgen in
Résidence Roosenburch .
11. Besloten deel van de vergadering.
Niet van toepassing.
12. Sluiting.
Om 18.05 uur sluit Bart de vergadering.

