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6 maart 2019
Verslag van der vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken
Maassluis
Joke van Zalingen
Henri Brendel, Els Klop, 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 en Coby Lammers.

1. Opening.
Bart opent de vergadering en staat kort stil bij het overlijden van Paul van Gijzen, voormalig
lid van de Adviesraad.

Om praktische redenen komt agendapunt 5 eerst aan bod. Hanneke Kerssemeijer
van het Vrijwilligerssteunpunt Maassluis vertelt over de stand van zaken bij het
steunpunt. Het doel is de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij hun
werkzaamheden; ook deskundigheidsbevordering behoort tot het takenpakket.
2. Mededelingen.
Op 10 april 2019 is er een extra vergadering gepland omdat de periode tussen twee
vergaderingen te groot was. Het DB-overleg daaraan voorafgaand is op 29 maart a.s. om 8
uur.
Sjoukje meldt dat het werkplan 2019 in het college is vastgesteld. Voor het begin van de
vergadering heeft Sjoukje de infographic met cijfers van het wijkteam over 2018
rondgedeeld en een overzicht van partijen die een rol spelen bij ondersteunen van jeugd (en
ouders).
Bart voegt hier aan toe dat het DB twee keer per jaar een overleg heeft met Laura Eylen,
teamleider van VraagRaak. Misschien kan één van de medewerkers van VraagRaak een
presentatie geven over het wijkteam in een AS-vergadering.
3. Inspraak/vragen-halfuur.
Er zit één toehoorder op de publieke tribune, die geen gebruik maakt van het spreekrecht.
4. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, 30 maart 2019.
Blz. 2, punt 5. Frans heeft een vraag of er al een reactie is gekomen…aanvulling: op het
uitgebrachte advies over maatschappelijke opvang. Punt 8. Henri weerlegt dat. Moet zijn:
Henri is een andere mening toegedaan.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
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5. Zie boven.
6. DB-Bespreekpunten van 22 februari 2019.
2. komt later op de agenda terug. 3. Daar zijn twee verslagen van die rondgestuurd zijn. 4.
Komt terug op de agenda. 5. Onderzoekbureau Lysias heeft rapport opgesteld met daarin
verwerkt de antwoorden van de AS-afvaardiging. 6. Een presentatie aan de gemeenteraad is
voorlopig van de baan zolang er geen duidelijkheid over de toekomst van de Adviesraad is.
7. Contributie moet “eigen bijdrage” zijn van de WMO. Hierover bestaat nog veel
onduidelijkheid. De stapeling geldt niet voor Maassluis. Els en Martha houden de situatie in
de gaten 8. Profielschets en HH-reglement: niet het huishoudelijk reglement moet worden
aangepast, maar het algemene reglement. Over de profielschets voor leden van de AS zijn
geen vragen of opmerkingen.
7. Nieuwe voorzitter.
Er is geen enkele reactie binnen gekomen op de advertentie in de Schakel. De advertentie
wordt nogmaals geplaatst op een meer opvallende plaats. Als extra aandachttrekker een
stukje tekst met een foto van een vergaderende AS, ditmaal in de bibliotheek met de uitleg
dat de vergaderlocaties wisselen en passen binnen het werkterrein van de Adviesraad.
8. Toekomst van de Adviesraad.
Het blijkt lastig om een vorm te vinden hoe de Adviesraad in de toekomst kan functioneren.
Bart stelt voor om een extern bureau in de arm te nemen om ons hierbij te begeleiden. Frans
is van mening dat een extern bureau geen oplossing heeft voor het tekort aan
geïnteresseerden. Volgens Sjoukje zou het aantrekkelijker zijn om lid te worden van de AS
als je meer op de inhoud kunt zitten en minder op de organisatie. Er is financiële ruimte voor
het inhuren van een bureau. Iedereen stemt in met het voorstel.
9. Stand van zaken Thema’s.
Samen doen. Voor een advies over deze nota wordt een tijdelijke werkgroep ingesteld
bestaande uit Frans, Els en Sjaak en eenieder die mee wil doen. Armoedebestrijdingbijeenkomst “Samen Sterk”. Van die bijeenkomst zijn verslagen gemaakt die rondgestuurd
zijn. Ontwikkelagenda Jeugd. Toelichting hierop is op 28 maart om 11.00 uur.
Adviesaanvraag Regionale Visie Mantelzorg. Dit komt ter sprake in de werkgroep
Ouderenbeleid woensdag 13 maart om 15.30 in het stadhuis. Het vervolg hierop is
donderdag 10 maart om 10.00 uur. Vrijwilligersbeleid-speerpunten. Lotte van B. heeft
hierop een toelichting gegeven. Cursus verbindende Communicatie voor vrijwilligers.
Hiervoor is geen animo.
10. Stand van zaken werkgroepen.
Sociaal beleid. Met SOW is er 26 februari jl. een overleg geweest, waar namens de
Adviesraad Bart, Martha, Frans en Sjaak vertegenwoordigd waren. Sjaak heeft hiervan een
verslag gemaakt. Dit jaar worden naar verwachting twee beleidsstukken voorgelegd voor
een advies (Armoedebestrijding en Visie op handhaving). Verder werd verteld door SOW dat
de cliëntenparticipatie van start moet gaan per 1 april 2019. Er is hierover geen beleidsstuk
opgesteld en er is niets voor advies voorgelegd aan de Adviesraad. Verder zijn er
vraagtekens over de samenstelling van de Adviesgroep (een van de manieren om inhoud te
geven aan cliëntenparticipatie). Bart heeft telefonisch contact gehad met wethouder Kuiper
over deze gang van zaken. Deze komt hierop nog terug, na regionaal overleg. Als de reactie
niet leidt tot een bevredigende oplossing, komt de AS met een ongevraagd advies.
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Maatschappelijke ondersteuning en Ouderenbeleid. 26 maart zijn bij ROGplus
spiegelgesprekken over de ervaringen met de nieuwe vervoerder van de Regiotaxi. Els en
Martha waren hierbij als toehoorders. Els heef een spiegelgesprek voorgesteld over
Mantelzorg. Minters is bezocht, hiervan is een verslag gemaakt.
Jeugdbeleid. Er is nog niet bekend of Pro Demos activiteiten gaat organiseren om jongeren
bij de politiek te betrekken.
11. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en een besloten deel van de vergadering.
12. Sluiting.
Bart sluit de vergadering.
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