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Verslag van de vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken
Maassluis
Joke van Zalingen
Henri Brendel, Els Klop, Coby Lammers, Bart Luttik, Loura
Raamsdonk, Frans Roodenburg, Sjaak Sprong, Sjoukje van der Loo,
Henk van Goor, Martha Vonk, Pira Rajahkumar, Janneke van de
Waardt en Thomas van Arendonk.
Marga Brijs.

1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen. Dit is de laatste vergadering
’s middags. De volgende vergaderingen zullen ’s avonds plaats vinden i.v.m. Adviesraadleden
die werken overdag.
2. Mededelingen.
Op verzoek van de Rekenkamer wordt er een onderzoek ingesteld naar de invoering van de
WMO. In tegenstelling met wat er destijds gebeurde met het onderzoek over Jeugd, kan de
Adviesraad van tevoren de vragen inzien en desgewenst in gesprek gaan met het
onderzoeksbureau, dat dat zeer op prijs stelt. De vergadering gaat akkoord met deze
tussenoplossing. De conclusie is dat de AS de vragen afwacht en dan beslist om eraan mee te
werken of niet. Sjoukje stelt het bureau Lysias hiervan in kennis.
De op 12 februari geplande presentatie van de AS aan de gemeenteraad is verschoven naar 7
mei, omdat nog niet duidelijk was hoe de toekomst van de AS er uit gaat zien. De nieuwe
datum wordt geaccepteerd.
3. Inspraak/vragen halfuur.
Er zit 1 toehoorder op de publieke tribune. Er wordt geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.
4. Verslag vorige vergadering van 28 november 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. DB-bespreekpunten van 18-01-2019.
1. Sjaak legt Sjoukje uit wat hij bedoelt met zachte kant: de onderlinge burenverhouding.
Sjoukje voegt er verder aan toe dat de invoering van de omgevingswet wat betreft de
Adviesraad nauwelijks gevolgen zal hebben.

3. Frans heeft een vraag of er al een reactie is gekomen op het uitgebrachte advies over
maatschappelijke opvang. Het antwoord is nee.
Er zijn dit jaar 7 vergaderingen, mocht er iemand behoefte hebben aan een achtste
vergadering, zoals op de website staat, dan kan dat.
6. Werkplan 2019.
Het werkplan is later klaar dan voorgaande jaren omdat de toekomst van de Adviesraad nog
niet helder voor ogen stond. Het stuk wordt paginagewijs doorgenomen. De op- en
aanmerkingen worden door Sjaak genoteerd en verwerkt.
7. Jaarverslag 2018.
Sjaak noteert de wijzigingen en aanvullingen die uit de vergadering komen en verwerkt ze.
8. Nieuwe voorzitter.
Er zijn 3 stukken;

a. Voorstel sollicitatiecommissie nieuwe voorzitter
b. Profielschets voorzitter
c. Advertentie.
Uit de profielschets wordt de laatste regel over de vergoeding gehaald. Deze
profielschets is nog niet voorgelegd aan het college, dat moet formeel wel gebeuren. Bart
merkt op dat profielschetsen in het algemeen afwijken van het reglement en dus ook van
het huishoudelijk reglement. Henri heeft daarover een andere mening. Sjoukje vult aan
dat binnen de selectiecommissie men het erover eens was dat de profielschets
gedetailleerder is dan het reglement en dat is vreemd. In de advertentie wordt tekstueel
wat veranderd en er wordt kritisch bekeken hoe men deze advertentie kan lezen.
Thomas heeft nog een suggestie om bij de Functie-eisen Bestuurlijke ervaring is een
vereiste toe te voegen. Advertentie wordt in de Schakel geplaatst.

9. Brief Visie Veranderopgave Inburgering.
Het is nog te vroeg om als werkgroep een gevraagd advies te geven op het visiestuk
Inburgering. In een conceptbrief aan het College heeft Bart wat punten neergezet. De
vergadering gaat akkoord met de inhoud en de brief kan naar het college.
10. Stand van zaken Thema’s.
Nota langer thuis. De reactie hierop laat lang op zich wachten. Jeugdzorg. De heer Wiebo
Lamain geeft een toelichting op 1 maart a.s.
Mantelzorg. Els doet verslag van de vergadering van de WMO op 16 januari. Met name de
overbelasting van de mantelzorger werd besproken en dat geldt ook voor de jonge
mantelzorger. Besteedt de Gemeente daar wel genoeg aandacht aan. Dit item komt ook
aan bod bij de wg Ouderen op 13 maart a.s. Els benadrukt dat de WMO er voor oud en
jong is. Mogelijk komt daar een ongevraagd advies over dit jaar. Nota integratie is
gepubliceerd op de website van de Gemeente. Kan nu ook op de website van Adviesraad.
11. Stand van zaken werkgroepen.
Sociaal beleid. De werkgroep is met flinke opkomst bij elkaar geweest. Met elkaar
gesproken over Samen Sterk, het thema later op de dag in Koningshof. Ouderen. Afspraak
met VraagRaak i.v.m. mantelzorg. Datum staat nog niet vast. De ouderenadviseurs gaan
graag nog een keer in gesprek met de adviesraad of een deel daarvan.
Jongerenadviesraad, stand van zaken. Of die er komt, liet Henk in het midden, maar er is
wel gesproken om de jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Henk is blij met de
betrokken beleidsambtenaar die contact heeft met een extern bureau “Huis voor

democratie en rechtsstaat”. Dit bureau heeft een website, “ProDemos”, die door Henk
van harte bij de vergadering wordt aanbevolen.

12. Rondvraag.
Martha vraagt of het pact voor ouderen al ondertekend is. Sjoukje vraagt het na.
Besloten deel van de vergadering. Hier wordt gebruik van gemaakt.
13. Sluiting.

