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Onderwerp: Advies over de conceptnota Beleidsvisie Integratie
Samen naar een gedeelde toekomst.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding
De Adviesraad ontving het verzoek advies uit te brengen over de conceptnota
“Beleidsvisie Integratie Samen naar een gedeelde toekomst”.
Met het uitbrengen van dit advies geven wij hier graag gehoor aan.
De concept nota Beleidsvisie Integratie is een interessante en goed te lezen nota.
Het is te prijzen dat de gemeente integraal heeft gewerkt met verschillende afdelingen.
Alleen vanuit de netwerkgedachte en meerdere beleidsterreinen is het mogelijk om een
vraagstuk op te lossen dat zo divers is als Integratie.
Wij realiseren ons dat Investeren in een stad, waarin iedereen meedoet en naar elkaar
omkijkt zijn tijd nodig zal hebben. We hebben begrepen dat deze nota als werkdocument
gebruikt zal worden. Het is daarom belangrijk dat de toon van deze nota helder is omdat de
nota als een leidraad wordt gezien. Het toevoegen van doelstellingen met meetbare
resultaten zal de nota meer concreter maken.
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Onze aanbevelingen/opmerkingen vanuit de Adviesraad volgen hieronder.

Onze aanbevelingen/opmerkingen
Voorwoord:
“Evenals de vissen uit onze haven, verspreiden de wortels van Maassluizers zich over de
hele wereld”.
Pagina 7
“Als het gaat om diversiteit naar herkomst is er een nieuwe realiteit ontstaan”.
Deze zinnen komen wat vaag over. Ons advies is om deze zinnen wat duidelijker te
formuleren.
Pagina 6
De nota zou aan helderheid winnen wanneer het begon met een omschrijving van het begrip
“Integratie” zoals het in de Beleidsvisie wordt gehanteerd. Dit wordt nu niet gedaan.
Wij adviseren om dat wel te doen.
- Maassluis is van oorsprong een vissersdorp en is na de ontzuiling uitgegroeid tot een
aantrekkelijke en vrije samenleving waar scheidslijnen tussen culturen, ideologieën en
religies niet thuishoren.
Hier wordt de indruk gewekt dat er voor de ontzuiling een ander Maassluis was. De
ontzuiling wordt op deze manier als negatief gezien, wat niet zo was, omdat ook in die tijd
mensen net zo goed of slecht met elkaar samenleefden zoals nu.
Ons advies is dan ook om het woord “ontzuiling” weg te laten omdat het totaal niet past in
deze situatie.
- 1e kolom Integratie is wat ons betreft een wederkerig proces.
Deze wederkerigheid is een voorwaarde voor de open samenleving waarin we leven.
Uit deze zinnen blijkt dat wederkerigheid belangrijk is. In de nota verder wordt hier niet meer
over gesproken. Onze aanbeveling zou zijn om het toe te voegen bij de opsomming van de
inhoudelijke onderdelen op pagina 21 bij het kopje “inburgering”.
Pagina 9
Onderwijs en basisvaardigheden
Wij missen hierin dat er geen activiteiten ontwikkeld worden voor de uitval van vroegtijdige
schoolverlaters onder niet westerse migranten. Maassluis heeft geen Basis Beroepsgerichte
Leerweg en ook geen Kader B.L. Juist daar zitten de leerlingen met een Cito onder de 530
en zoals het in de nota staat zitten daar juist de kinderen met een migratie achtergrond.
Ons advies is om activiteiten te benoemen In de nota om de uitval van vroegtijdige
schoolverlaters te voorkomen.
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Pagina 13
Onderwijskansen vergroten
Het voorkomen van onderwijsachterstanden begint bij de Voor en Vroegschoolse Educatie
(V.V.E.)
Ons advies zal zijn om hier iets uitgebreider op in te gaan omdat het belangrijk is dat
ouders er op gewezen worden hun kinderen ook thuis zoveel mogelijk Nederlandse taal aan
te bieden. Door bijv. Nederlandse (kinder) tv te kijken. Een TV is altijd aanwezig maar ouders
moeten er ook het belang van inzien, van het voortdurende aanbod.
Pagina 18
Stimulering dialoog en ontmoeting
1e kolom
Wij willen de nadruk leggen om het proces van het slopen van woningen en wederopbouw
goed te blijven begeleiden. Spreiding van niet westerse migranten blijft hierbij belangrijk om
concentraties zoveel mogelijk te voorkomen.
-2e kolom Het Herdersoverleg
Dit overleg was niet bekend maar blijkt een bijzonder overleg te zijn.
Ons advies is om dit overleg te verduidelijken.
Pagina 22
Onderaan 1e kolom bij punt 4
Bij dit punt wordt alleen de Adviesraad Samenlevingszaken genoemd.
Wij missen de andere raden hierin zoals bijv. de Culturele Raad, de Sport-en Recreatieraad.
Het is bekend dat de meeste raden wel talent kunnen gebruiken.

Wij hopen met dit advies een bijdrage te leveren aan de Beleidsvisie Integratie en zijn graag
bereid een verdere toelichting te geven en/of vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,

Bart Luttik
Voorzitter Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
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