Datum:
Onderwerp:
Samensteller:

29 augustus 2018
Verslag van de vergadering van de 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, Henk van Goor en Martha Vonk.
Afwezig: Geen.
1. Opening.
Bart opent de vergadering.
Gastspreker C. Jansen van ROG Plus krijgt het woord. De heer Jansen is manager
bedrijfsvoering bij ROG Plus. Hij vertelt over het arrangement “Langer zelfstandig thuis
wonen” dat in Frankeland wordt uitgevoerd. Bekeken wordt of dit concept ook in Maassluis
te realiseren is.
2. Inspraak/vragen halfuur.
Op de publieke tribune zitten geen toehoorders.
3. Mededelingen.
• Bart heeft kennis gemaakt met de drie wethouders met wie de AS te maken krijgt de
komende tijd. Het eerste overleg van het DB met de drie wethouders zal zijn op 12
oktober a.s.
• De activiteiten van de werkgroepen, met name Jeugd en Sociaal beleid staan op een
laag pitje. Vrijdag 31 augustus gaat het DB met elkaar brainstormen of het huidige
concept voor de werkgroepen nog wel functioneert en of het anders moet.
• Bart deelt ook mee dat hij behoefte heeft aan een besloten deel van de vergadering.
4. Verslag van de vorige vergadering, 20 juni 2018.
Blad 2, n.a.v. punt 6. Er is nog geen reactie geweest op het advies “Wonen met zorg voor
Ouderen”. Sjoukje gaat hier naar informeren bij Marlène.
Els en Marga hebben een prettig gesprek gehad met een medewerker van DSW, naar
aanleiding van het schrijnende geval waarover Frans rapporteerde. Er zijn 20 crisisbedden
in de regio. Dat is in principe voldoende maar soms, met name op vrijdagmiddag na vijf uur
en in het weekend, zijn er moeilijk op te vangen pieken. Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Gastspreker.
Zie agendapunt 1.

6. Besluiten voorstellen Huishoudelijk Reglement AS en Algemene verordening
Gegevensbescherming ( AVG)
Het Huishoudelijk Reglement wordt pagina voor pagina doorlopen. Een aantal correcties zal
worden doorgevoerd. Daarna legt Sjoukje het reglement ter kennisname voor aan het
college.
Algemene verordening Gegevensbescherming.
Marga heeft diverse documenten opgesteld zodat de Adviesraad aan de regels van de AVG
kan voldoen. Alle leden onderschrijven deze stukken. Onder dankzegging aan Marga
stemmen de leden van de AS unaniem in met deze documenten. Leden van de werkgroepen
zullen het toestemmingsformulier via de voorzitters krijgen.
7. DB bespreekpunten 17-08-2018.
N.a.v. punt 7, ketenaanpak verwarde personen. Coby vraagt om toelichting. Het betreft een
stuk van Ingrid Albers over het gedrag van het gedrag van verwarde personen waar Martha
en Els in een gesprek met Ingrid hun inbreng hadden.
Voorstel van Bart om de vrijwilligersmarkt tijdens de Furiade op zondag te cancelen. Voor
deze dag van de vier dagen die de Furieade duurt, is geen animo. Sjoukje geeft dit door aan
de organisatie.
Els vraagt of er belangstelling is voor Genero op 17 september a.s. Aanmelden bij Els. Niet op
de lijst, maar wel de vraag van Els of er belangstelling is voor het Netwerkcafé Maassluis op
donderdag 20 september. Sjoukje voegt nog toe dat punt 1 (Toekomst Adviesraad) op het
DB-lijstje op de agenda staat van het overleg met de wethouders op 12 oktober a.s.
8. Stand van zaken Thema’s.
WMO. Een kwaliteitsmedewerker van ROGPlus heeft op 4 juli jl. bij de wg WMO een
presentatie gehouden over klachtenafhandeling en een delegatie van de wg Ouderenbeleid
heeft Résidence Roosenburch bezocht.
Henk van Goor memoreert zijn belofte om te onderzoeken of het vormen van een
jongerenadviesraad haalbaar is. Volgende week heeft hij een afspraak met wethouder
Voskamp om over dit idee van gedachten te wisselen.
9. Stand van zaken-werkgroepen.
Sociaal beleid
Sjaak heeft zich opgegeven voor de ledenraadpleging van de Koepel Adviesraden Sociaal
Domein op woensdag 5 september in Amsterdam. Hiervan belooft Sjaak een verslag te
maken.
Communicatie
Marga laat weten dat er tijdens de Furiade de jaarlijkse advertentie in de Schakel komt over
de Adviesraad en binnen afzienbare tijd nog een advertentie om leden te werven.
Jeugdbeleid.
Mariëlle vertelt over de nieuwe manier van declareren en resultaat gericht indiceren en
ervaart dit als fraudegevoelig. Ze gaat hierover in gesprek met medewerkers van de
gemeente Vlaardingen, Schiedam en ROGplus.
10. Rondvraag.
Frans vraagt of er al reactie is gekomen op de notitie Passend Onderdak. Sjoukje antwoordt
dat centrumgemeente Vlaardingen heeft aangegeven dat de meeste opmerkingen gingen
over het te ontwikkelen lokale beleid. De gemeente Maassluis moet nog reageren;

Sjoukje gaat het weer onder de aandacht brengen.
Janneke meldt dat afgelopen maandag de Reviusmavo aan het Kastanjedal geopend is. We
hebben nu een Reviusmavo en een Reviuslyceum in Maassluis.
Marga zegt dat er nog visitekaartjes van de AS in omloop zijn waarop het telefoonnummer van
Gijs staat. Dit nummer moet doorgehaald worden voordat we de kaartjes gebruiken.
Martha overhandigt Sjaak een bos verjaardag bloemen met de hartelijke felicitaties.
11. Besloten deel van de vergadering.
Hiervan wordt gebruik gemaakt. De leden stemmen in met de benoeming van een kandidaat-lid.
12. Sluiting.
Bart sluit de vergadering om 17.40 uur.

