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Datum:
20 juni 2019
Onderwerp: Verslag van de Vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken
Maassluis
Samensteller: Joke van Zalingen
Aanwezig: Bart Luttik, Sjoukje van der Loo, Els Klop, Henri Brendel, Janneke van de
Waardt, Henk van Goor, Frans Roodenburg, Marga Brijs, Pira Rajahkumar,
Thomas van Arendonk, Jan Schrijver.
Afwezig: Coby Lammers, Loura Raamsdonk en Martha Vonk.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Toelichting door M.Kranenburg over de aanbesteding WMO bij ROGplus.
De heer Kranenburg is de senior-adviseur inkoop-en contractmanagement bij ROGplus.
Aan de hand van sheets legt hij uit hoe het proces van de aanbesteding van de
huishoudelijke ondersteuning verloopt
3. Inspraak/vragen half uur.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
4. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
5. Verslag van de vergadering van 15 mei 2019.
N.a.v. de rondvraag. In de vergadering wordt besloten de AS-vergaderingen voortaan in de
Koningshof te houden op de woensdagavond.
6. Stand van zaken sollicitaties.
Er is een reactie gekomen op de vacature van voorzitter. Sjoukje heeft hem voorgesteld om
voorlopig mee te doen als aspirant-lid. Hij krijgt een uitnodiging voor de vergadering in
augustus. Ook twee andere aspirant-leden worden uitgenodigd.
7. Regionale visie mantelzorg.
De regionale visie is om kwaliteitsredenen teruggetrokken. Els vindt het jammer dat er zo
weinig aandacht wordt besteed aan het onderwerp ‘mantelzorg’. Marga begrijpt de
beslissing van het college, het was geen goed stuk, een herhaling van zetten met weinig
nieuws. In september zal dit weer opgepakt worden door de gemeente.
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8. Samen Doen.
Terugkoppeling door degenen die naar de commissievergadering zijn geweest. Het advies
werd zeer positief ontvangen. Een officiële reactie hierop volgt nog.
9. Onderwijskansen.
De voorbespreking met de beleidsambtenaar over onderwijskansen (nieuwe stijl voordat
een nota gepresenteerd wordt) was goed. De gemeente zou breder kunnen inzetten op
permanente voorschoolse educatie. Er komt nog een officiële nota waarop advies gegeven
kan worden.
10. Concept Advies Ontwikkelagenda Ouderen.
Marga zegt in een toelichting dat het zonde van de tijd is om te wachten totdat de gemeente
een ontwikkelagenda heeft opgesteld. De AS kan de tijd gebruiken om er zelf over na te
denken. De leden wordt gevraagd of ze aanvullingen hebben. Els stelt voor het concept als
ongevraagd advies naar de gemeente te sturen. Vergadering gaat akkoord.
11. Actieplan Schulden en Armoede.
In een gesprek met twee beleidsmedewerkers is de inbreng van de Adviesraad genoteerd;
deze zal zoveel mogelijk verwerkt worden. Er wordt niet alleen een visie maar ook een
activiteitenplan opgesteld. Het visiedocument wordt in september voorgelegd wordt aan
de lokale gemeenteraden.
12. Aanvalsplan Basisvaardigheden.
Marga, Martha, Thomas gaan er naar kijken met het doel om tot een advies te komen.
13. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
Sjoukje: Er komt een financieel spreekuur voor mensen die in geldproblemen zitten of
dreigen te raken, waarbij ze één op één te woord worden gestaan zonder dat daar een heel
proces van formulieren aan vooraf gaat.
Els: Aan Hanneke Kerssemeijer wordt bericht dat de AS niet aanwezig is op de Feelgood
markt (de zondag van de Furieade).
Verslag ASVZ. Marga vraagt of er vrijwilligers zijn die de bewoners kunnen helpen bij
activiteiten. Diana heeft hierin een bemiddelende rol gespeeld in het contact met STOED.
Ontwikkelagenda Jeugd. Hierover is advies gevraagd. Els inventariseert wie wil mee
werken: Pira, Janneke en Thomas zeggen toe.
14. Sluiting.
Onder dankzegging voor hun aanwezigheid sluit Bart de vergadering en neemt tevens
afscheid van de Adviesraad.

