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1. Inleiding
Het jaar 2018 is voor de Adviesraad Samenlevingszaken een jaar geworden, dat zich heeft
gekenmerkt als een redelijk rustig jaar met betrekking tot het aantal gevraagde on
ongevraagde adviezen. Dit is ongetwijfeld mede ontstaan door de bestuurswisseling naar
aanleiding van de verkiezingen in maart 2018.
Met de komst van de wettelijk verplichte cliëntenraden binnen het Sociaal Domein is de
noodzaak ontstaan om de toekomst van de Adviesraad eens nader te bezien. Hiervoor zijn
eerste gedachten geformuleerd, die in 2019 nader zullen worden uitgewerkt.
De verordening waaraan de Adviesraad onderworpen was, is in 2018 omgezet in een
Reglement voor de Adviesraad. Aan dit reglement is een Huishoudelijk Reglement
toegevoegd dat de diverse taken binnen de adviesraad omschrijft.
De Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis (AS) is in 2011 in het leven geroepen door de
gemeente Maassluis. De gemeente Maassluis wil met deze Adviesraad een gestructureerde
vorm van periodiek overleg scheppen. De leden van de Adviesraad komen uit diverse
geledingen van de Maassluise samenleving. De Adviesraad wordt ondersteund door een
Deskundigenpool. De Adviesraad overlegt en geeft gevraagd en ongevraagd advies over
beleidsvorming en beleidsontwikkeling op het gebied van samenlevingszaken, ook wel
genoemd Sociaal Domein. De adviezen zijn gericht aan het college van Burgemeester en
Wethouders (B & W).
De Adviesraad is niet de enige organisatie waarmee de bevolking participeert in de
beleidsvorming. Naast de Adviesraad kent Maassluis de Maassluise Sportraad en de
Culturele raad. De gemeente Maassluis werkt op een groeiend aantal terreinen nauw samen
met de gemeente Vlaardingen en Schiedam. Op het gebied van Maatschappelijke
ondersteuning heeft dit vorm gekregen in de organisatie ROGplus. Op het gebied van werk
en inkomen in de organisatie Stroomopwaarts. Op het gebied van Jeugdzorg werken de
MVS gemeenten samen met de Gemeente Rotterdam, welke daarin leidend is.
Geleidelijk krijgen deze organisaties ook hun eigen cliëntenvertegenwoordiging, die de taak
hebben aandachtspunten vanuit de cliënten bij het bestuur van deze organisaties onder de
aandacht te brengen. In 2016 is het begin gemaakt met een cliëntenraad voor ROGplus.
Ook bij Stroomopwaarts heeft de vorming van een cliëntenraad de aandacht, maar is dit
eind 2018 nog niet verder gekomen dan een beleidsvoornemen vanuit Stroomopwaarts.
De ontwikkeling binnen de gemeente om via bijeenkomsten diverse organisaties te laten
participeren wordt voortgezet. Op deze wijze krijgen meer inwoners de mogelijkheid in te
brengen hoe ze over zaken denken en wordt de bewonersparticipatie vergroot.
De Adviesraad heeft binnen het geheel van inspraakmogelijkheden in de beleidsvorming zijn
eigen positie. Het is een permanent orgaan. Dit betekent onder meer dat de Adviesraad veel
aandacht besteedt aan het opbouwen van deskundigheid, het vormen en onderhouden van
een netwerk en aan communicatie. De leden van de Adviesraad zijn onafhankelijk. Zij
leveren hun inbreng op basis van hun deskundigheid en ervaring.

Jaarverslag 2018

3

2. Uitgebrachte adviezen
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B & W over de verschillende
onderwerpen die spelen op het gebied van samenlevingszaken, ook wel het ‘Sociaal
Domein’ genaamd.
Dit jaar zijn 3 adviezen uitgebracht. Zo’n advies wordt voorbereid door één van de
werkgroepen of er wordt een specifieke werkgroep geformeerd gericht op het onderwerp.
Daarna wordt het concept advies behandeld en wordt vastgesteld door de Adviesraad,
waarbij een integrale afweging plaats vindt. Het definitieve advies wordt vervolgens
aangeboden aan het college van B&W.
Tabel 1 Uitgebrachte adviezen in 2018
Beleidsterrein

Datum

Op initiatief/
verzoek van

Onderwerp

Ouderenbeleid

24-6

B&W

Behoeftenraming ‘Wonen met Zorg’

Adviesraad

29-11

B&W

Beleidsvisie Integratie

Ouderenbeleid

29-11

AS

programma ‘Langer Thuis’

Adviesraad

15-12

AS

Brief nav Motie Duurzaamheid 3.0

3. Bijeenkomsten met een adviserend karakter
Naast de schriftelijke adviezen geeft de Adviesraad ook adviezen door deelname aan
diverse overleggen.
3.1 Overleg van de werkgroepen met vertegenwoordigers van de gemeente
De leden van de Adviesraad hebben overleg met vertegenwoordigers van de gemeente of
diensten van de gemeente. Dit overleg heeft enerzijds een adviserend karakter en
anderzijds worden in dit overleg de leden van de Adviesraad geïnformeerd over
onderwerpen die bij de gemeente of haar diensten de aandacht hebben.
Er vond 1 overleg plaats met medewerkers van Stroomopwaarts over onderwerpen op het
gebied van werk en inkomen.
 Er was verschillende malen overleg tussen de werkgroep leden WMO en
Ouderenbeleid met de beleidsambtenaren van de gemeente o.a. over de Verordening
Maatschappelijke Ondersteuning Maassluis, Vlaardingen Schiedam 2018. Reactie op
vragenlijst cliëntervaringsonderzoek, Preventie beleid ouderen.
In een ander overleg werd er geadviseerd over mensen met verward gedrag.
 Er vond geen overleg plaats tussen leden van de werkgroep Jeugd en
beleidsambtenaren Jeugd.
 Er was een bijeenkomst over de aanpak van de problematiek met de Jeugdzorg. De
Rekenkamer Commissie van de gemeente heeft hiervoor door een extern bureau voor
Maassluis een onderzoek laten doen. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen
voortgekomen, betreffende de uitvoeringsagenda en de informatieverstrekking aan de
gemeenteraadsleden.
 Een specifieke werkgroep had een overleg over de nota ‘Integratie’
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3.2 Overleggen met inbreng van de leden van de Adviesraad of de Deskundigenpool:
Op 14 mei namen meerdere leden van de Adviesraad en de Deskundigenpool deel aan een
bijeenkomst “Verborgen Armoede’
2 maal werd in Vlaardingen overleg gevoerd met de leden van de adviesraden van
Schiedam en Vlaardingen om elkaars werkwijzen duidelijk te krijgen. De opzet van de
uiteindelijke cliëntenraden voor de organisaties die via een samenwerkingsregeling van
andere gemeenten verbonden zijn aan Maassluis.
26 juni waren leden van de Adviesraad vertegenwoordigd bij de bijeenkomst ‘CultuurVisie
Maassluis’

4. Vergaderingen
De adviezen worden vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad. Dit overleg wordt
voorafgegaan door een vergadering van het dagelijkse bestuur (agenda-overleg). Naast het
vaststellen van de adviezen heeft de vergadering van de Adviesraad ook de functie dat de te
voeren strategie wordt besproken en de mening wordt gevormd over organisatorische
zaken. De vergaderingen zijn openbaar en iedere inwoner van Maassluis die een onderwerp
aan de orde wil stellen op het gebied van samenlevingszaken krijgt de mogelijkheid.
4.1 Overleg adviesraden Schiedam en Vlaardingen
In 2018 heeft er twee maal overleg plaats gevonden tussen de voorzitters van de
adviesraden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Onderwerpen daarbij het
gezamenlijk beleid van de drie gemeente, de instelling van cliëntenraden en de toekomst
van de Adviesraden
4.2 Vergaderingen van de Adviesraad
De Adviesraad vergaderde in 2018 acht keer. De belangrijkste onderwerpen waren:
 31 januari: vaststellen van het jaarverslag over 2017 en Werkplan 2018.
Vanuit SeniorenWelzijn werd de fusie met StOED toegelicht.
 7 maart: Discussiepunten waren Mantelzorg en Preventie.
De themavoorstellen van de gemeente.
Het nieuwe voorstel vergoedingsregeling leden Adviesraad
 18 april: trainingsdag in de Burgerzaal Stadhuis met als thema “De rol en toekomst
van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis.”
 20 juni: Namens ASVZ werd er een presentatie gehouden over de inbreng bij
Ondersteuning Thuis en Dagbesteding. ASVZ heeft in Maassluis een dagcentrum en
een viertal woningen.
 29 augustus: Namens ROGplus de Manager Bedrijfsvoering toelichting op het
arrangement “Langer zelfstandig thuis wonen.”
Het Huishoudelijk Reglement ligt ter goedkeuring.
 17 oktober: In groepen wordt door de Adviesraadsleden aan de hand van enkele
stellingen in kaart gebracht wat de wensen en inbreng van een ieder is en kan zijn.
 28 november: Op locatie Albeda college werd verder gediscussieerd over de toekomst
van de Adviesraad.
De vergaderingen van de Adviesraad vonden op één na plaats in het gemeentehuis.
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4.3 Vergaderingen van het dagelijkse bestuur
Alle vergaderingen van de Adviesraad werden voorafgegaan door een vergadering van het
dagelijkse bestuur, waarbij onder meer werd besloten welke onderwerpen op de agenda
worden gezet. Ook de overleggen met de wethouders werden door het dagelijks bestuur
voorbereid. Het dagelijkse bestuur kwam diverse malen bijeen voor bijzondere onderwerpen.
 Een delegatie van het dagelijks bestuur van de Adviesraad ging in gesprek over de
nota Meedoen. Het dagelijks bestuur heeft een onderhoud gehad met de nieuwe
projectleider van de afdeling Samenleven.
4.4 Vergaderingen van het dagelijkse bestuur met de wethouders van Maassluis.
Het dagelijkse bestuur sprak tijdens de vergaderingen van 21 februari met de2 wethouders
van het vorige college en 10 oktober 2018 met de 3 wethouders in het nieuwe college.
De volgende onderwerpen met de wethouders:
 Nieuwe Verordening Adviesraad
 Financiële vergoedingsregeling leden Adviesraad
 Kijk op Integriteitswaarborging van Adviesraadleden en haar voorzitter
4.5 Vergaderingen van de werkgroepen
De Adviesraad kent 5 werkgroepen. De werkgroepen houden zoveel mogelijk contact met
relevante personen en organisaties in hun werkgebied om geluiden uit hun werkveld tot zich
te nemen en zich te verdiepen in de problematiek.
 de werkgroep WMO. Deze vergaderde dit jaar 3 keer.
 de werkgroep Ouderenbeleid. Deze vergaderde dit jaar 3 keer . Het advies ‘Langer
thuis’ en het advies ‘Wonen met Zorg’ komen uit deze groep;
 de werkgroep Jeugd. Deze kwam dit jaar 2 maal bij elkaar;
 de werkgroep Sociaal Beleid. Deze werkgroep vergaderde dit jaar 2 maal;
 de werkgroep Communicatie. Deze werkgroep is in 2018 niet bij elkaar geweest. De
ontwerper van de website www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl heeft zich
teruggetrokken van de inrichting en de website is bij een andere hosting
ondergebracht.
4.6 Tijdelijke werkgroepen
Voor de voorbereiding van adviezen worden meer en meer aparte werkgroepen gevormd.
Vóór de start wordt geïnventariseerd wie van de Adviesraad en de Deskundigenpool
interesse heeft en vervolgens wordt een werkgroep gevormd om het advies voor te
bereiden.
In 2018 gebeurde dit 2 maal voor het advies ‘Integratie’ en voor de bijeenkomst Invulling
Jeugdzorg, wat niet direct tot een advies geleid heeft, omdat de Rekenkamercommissie hier
al een extern bureau een onderzoek naar heeft laten doen. Het dossier over de invulling van
de Jeugdzorg zal na het uitbrengen van de beleidsnota tot een advies kunnen leiden in
2019.
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5. Deelname aan bijeenkomsten en bezoeken
De leden van de Adviesraad en van de Deskundigenpool namen deel aan een aantal
bijeenkomsten:
 Twee voorzitters-overleggen vonden plaats vertegenwoordigers van de
advies/cliëntenraden van Vlaardingen en Schiedam om elkaars werkwijzen beter te
leren kennen en de mogelijke vorming van Cliëntenraad voor Stroomopwaarts.
 Leden van de werkgroep Sociaal beleid brachten bezoeken of namen deel aan:
- Twee Praktijkdagen van de Programmaraad en een van A&O gemeentenUitvoeringsautoriteit
- Vluchtelingenwerk.
- Stroomopwaarts locatie Dukdalf.
- ‘Verborgen Armoede’.
- ‘Schuldenproblematiek’ van A&O gemeenten-Uitvoeringsautoriteit.
- Delken & Boot, de Taalaanbieder voor Statushouders
- Keytoe, een Maassluise organisatie die zich richt op een andere aanpak van
organisaties.
 Namens WMO werd deel genomen aan:
- Het Alzheimer-café in de Tweemaster
- Gesprek met zorgverzekeraar DSW over de beschikbaarheid van crisisbedden
 Namens Ouderenbeleid:
- Bezoek Veiligheidscafé ASVZ.
- LOC-bijeenkomst bezocht over wonen met dementie.
 Namens Jeugd:
- Thema-avond over de Jeugdzorg
- Bijeenkomst over Jeugdparticipatie.
- Startbijeenkomst bijgewoond van M-Works, een project van jongerenwerk E25
 Namens de Adviesraad:
- Bezoek aan de cliëntenraad van StOED.
- Bijeenkomst van de ALV van de Koepel Adviesraden
- Aanwezig bij de afscheidsreceptie van wethouder Keijzer en de beëdiging van het
nieuwe college.
- Bijeenkomst van Mezzo-Mantelzorg (hebben we dit gedaan?)
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming bijeenkomst bezocht.
- Movisie-symposium van de Koepel Adviesraden.
- Vrijwilligersbijeenkomsten van de gemeente.
- ‘Weten is nog geen Doen’.
- CultuurVisie-café Maassluis
- Symposium Genero
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6.

Communicatie

Inleiding en terugblik
De werkgroep Communicatie heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk gericht op
informatievoorziening over de Adviesraad via; onze website, het ontwikkelen van
persberichten en advertenties voor de lokale krant de Schakel en het actualiseren van de
presentatie over de adviesraad.
De advertenties en persberichten waren vooral gericht op de werving van nieuwe leden voor
de Adviesraad, waarbij we ons in het bijzonder hebben gericht tot jongere inwoners van
Maassluis en inwoners met een migratieachtergrond.
Het afgelopen jaar is de Adviesraad gewisseld van het bedrijf dat onze website hoste.
Gekozen werd voor het bedrijf dat ook de website van de gemeente host.
Ook werd de website AVG-proof gemaakt en werd o.a. een privacy policy op de website
geplaatst.
De website blijft, naast de Schakel, ons belangrijkste instrument om inwoners van Maassluis
en leden van de Adviesraad te informeren over het doel en de activiteiten van de
Adviesraad. Zo kunnen inwoners via onze website o.a. kennisnemen van onze uitgebrachte
adviezen, onze vergaderingen, sprekers op onze vergaderingen en onze bezoeken aan de
achterban.

7.

Veranderingen in de samenstelling

7.1 De Adviesraad en de Deskundigenpool
De samenstelling van de Adviesraad en van de werkgroepen vergde veel aandacht. In 2018
verliet Mariëlle Koemans de Adviesraad vanwege een verhuizing. Er werden 3 nieuwe leden
benoemd, namelijk Coby Lammers, Thomas van Arendonk en Pira Rajahkumar. De
Adviesraad bestond einde 2018 uit 13 leden met: Henri Brendel, Marga Brijs, Henk van
Goor, Els Klop (plaatsvervangend voorzitter), Bart Luttik (voorzitter), Loura Raamsdonk,
Frans Roodenburg, Sjaak Sprong (secretaris) en Martha Vonk(plaatsvervangend voorzitter),
en Janneke van de Waardt.
De leden van de Adviesraad worden ondersteund door een Deskundigenpool (DP). Deze
DP bestond einde 2018 uit, Joke Cats, Xandra van der Endt, Mia van Haaren, Hans de
Jong, Diane van Loo, Jan Spoor, Melanie Steketee, Nico van der Windt en Joke van
Zalingen.
Voor de vergaderingen van de werkgroep Sociaal Beleid en Jeugd werd dankbaar gebruik
gemaakt van de vergaderruimte in de Voedselbank.
De Adviesraad werd ambtelijk ondersteund door Sjoukje van der Loo. Het accent bij de
ambtelijke ondersteuning ligt op het onderhouden van contacten met de gemeente,
beleidsondersteuning en de verdere ontwikkeling van de Adviesraad.
De bijeenkomsten van de Adviesraad werden genotuleerd door Joke van Zalingen.
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7.2 De Werkgroepen
De Adviesraad bestaat uit 5 werkgroepen. De werkgroepen onderhielden veel contacten
met instanties op hun werkterrein en bereidden sommige adviezen voor. De samenstelling
van de werkgroepen is eind 2018 als volgt:
 Sociaal beleid: Joke Cats, Xandra van der Endt, Rawa Ieshi, Hans de Jong, Jan
Spoor, Melanie Steketee, Thomas van Arendonk, Pira Rajahkumar en Sjaak Sprong
(voorzitter).
 Wmo: Henri Brendel, Marga Brijs, Mariëlle Koemans, Els Klop (voorzitter), Diane van
Loo, Martha Vonk, Coby Lammers, Hans de Jong en Frans Roodenburg.
 Ouderenbeleid: Martha Vonk (voorzitter), Marga Brijs, Mia van Haaren, Hans de Jong,
Els Klop, Coby Lammers, Frans Roodenburg en Joke van Zalingen.
 Jeugd: Henri Brendel, Coby Lammers, Loura Raamsdonk, en Janneke van de Waardt,
Sjaak Sprong.
 Communicatie: Marga Brijs (voorzitter) en Nico van der Windt.
7.3 Interne organisatie van de Adviesraad Samenlevingszaken
 Nu de sociale wetten enigszins hun plaats beginnen te krijgen in de gemeente lijkt de
stroom gevraagde en ongevraagde adviezen minder te worden. Medio 2018 is de
werkwijze naar de toekomst van de Adviesraad ingezet. Vanuit 4 werkgroepen wordt
meer richting gezamenlijke thema’s gekeken. Tevens wordt de Adviesraad door de
beleidsmedewerkers meer betrokken bij de invulling van de diverse
transformatieprocessen.

8. Realisatie begroting
De realisatie van de werkbegroting van 2018 komt op een bedrag van € 6766,47.
De leden van de Adviesraad en de Deskundigheidspool ontvangen een jaarlijks bedrag van
€ 150 per lid.
Deze uitgaven zijn als volgt onderverdeeld.
Tabel 2 Overzicht uitgaven Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis in 2018
Realisatie 2018
Waarderingtoelage Leden Deskundigenpool
Secretariaatskosten; deelnamekosten voor congressen en werkbezoeken met
reiskosten, enzo. van de leden Adviesraad en leden Deskundigenpool
Cursussen en abonnementskosten
Kosten bijeenkomsten (vergaderingen Adviesraad en werkgroepen)
Communicatiekosten
Organisatie faciliteiten
Onvoorzien
TOTAAL
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Bedrag
€ 1350,00
€ 1274,65
€ 523,00
€ 500.94
€ 780.80
€ 2337,08
€
0
€ 6.766,47
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info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl / www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl
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