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15 mei 2019
Verslag van der vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken
Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Sjoukje van der Loo, Martha Vonk, Els Klop, Janneke van de
Waardt, Henk van Goor, Frans Roodenburg, Marga Brijs, Loura Raamsdonk, Thomas van
Arendonk, Pira Rajahkumar en Coby Lammers.
Afwezig: Henri Brendel.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Inspraak/vragen half uur.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
3. Mededelingen.
Bart deelt mee dat de vergadering op 20 juni zijn laatste zal zijn als lid en voorzitter van de
Adviesraad.
Er is een brief binnen gekomen van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Door het
wegvallen van de subsidie van VWS is de contributie van het lidmaatschap intussen
gestegen tot € 750,- per jaar. Van de diensten van de Koepel wordt weinig gebruik
gemaakt. Eind dit jaar beslissen we of de AS lid zal blijven. Verder zal Sjoukje tijdelijk het
secretariaat overnemen.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
De adviezen Samen Doen, Mantelzorg en Regionale Hulp MVS zijn (na een schriftelijk
rondje binnen de AS) uitgebracht aan het college. Hetzelfde geldt voor de brief aan
wethouder Kuiper over cliëntenparticipatie bij SOW. Een gesprek hierover met de
wethouder staat gepland op 22 mei a.s. Bij het uitvoeringsplan Dementievriendelijk
Maassluis zijn de werkgroepen van Els en Martha nauw betrokken geweest. Vastgesteld
verslag van het bestuurlijk overleg van 12 oktober 2018. Daar zijn geen vragen over.
5. Verslag van de vergadering van 6 maart 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6. Toekomst van de Adviesraad.
Dit agendapunt valt onder besloten deel van de vergadering.
7. Stand van zaken vacatures.
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Er zijn geen reacties gekomen op de vacature van voorzitter van de Adviesraad. De
sollicitatiecommissie wordt, na het vertrek van Sjaak Sprong, aangevuld met Henk van
Goor. Naast het voorzitterschap zijn er vacatures voor de secretaris en voor de voorzitters
van de werkgroepen Jeugd en Sociaal beleid. Frans stelt voor om voorlopig te werken met
tijdelijke werkgroepen en voorzitters, in verband met een (mogelijk) ander
toekomstscenario. De vergadering stemt hiermee in.
8. Terugkoppeling uit de werkgroepen.
In het laatste overleg (Ouderenbeleid) is gesproken over het thema Preventie aan de hand
van een stappenplan. Er wordt een advies voorbereid, waarbij gekeken wordt wat de
blinde vlekken zijn. Els meldt dat er op 16 mei een gesprek plaats vindt met bureau JSO; het
gaat om inventarisatie van wat er in Maassluis is qua voorzieningen voor senioren. Marga
stelt dat we niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar op zoek moeten gaan naar
gemeenten, qua omvang vergelijkbaar met Maassluis, die al een goed preventiebeleid voor
ouderen hebben.
9. Rondvraag.
Els stelt voor om de heer Kranenburg uit te nodigen bij een vergadering van de AS in juni.
Hij is bij ROGplus de senior adviseur Inkoop-en Contractmanagement.
Bart deelt mee dat er ’s avonds in het stadhuis vergaderd kan worden, maar dan op
donderdagavond. De vergadering besluit om voortaan op woensdagavond te vergaderen in
de Koningshof.
10. Sluiting.
Bart sluit de vergadering.
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