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Datum:
Onderwerp:
Samensteller:

29 augustus 2019
verslag van de vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken
Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Henk van Goor (voorzitter), Sjoukje van der Loo, Els Klop, Henri Brendel, Frans
Roodenburg, Marga Brijs, Pira Rajahkumar, Jan Schrijver (aspirant lid) Coby Lammers, Loura
Raamsdonk, Stefan Versloot (aspirant lid)
Afwezig: Martha Vonk, Janneke van der Waardt, Corine de Jong (aspirant lid) en Thomas van
Arendonk.
1. Opening.
Waarnemend voorzitter Henk van Goor opent de vergadering met een welkom aan iedereen.
2. Toelichting door G. Bentvelsen van stichting BOOM.
De gastspreker van vanavond is de heer G. Bentvelsen van de stichting BOOM (Budget Op
Orde Maken). Vaak krijgen de cliënten met geldzorgen of schulden te laat hulp, omdat ze
moeilijk te vinden zijn; schaamtegevoel over hun situatie weerhoudt mensen hulp te zoeken.
Hij pleit voor meer preventie op dit terrein en met name voor een mondelinge, persoonlijke
benadering.
3. Inspraak/vragen halfuur.
Er zijn geen belangstellenden op de publieke tribune.
4. Mededelingen.
Op 10 september is er een thema-avond voor de gemeenteraad over het onderwerp
regionale armoede en schulden. SOW organiseert op 3 september een bijeenkomst in
Koningshof. Omdat er veel nieuwe beleidsmedewerkers zijn, stelt Sjoukje voor een
kennismakingsronde te houden tijdens een informele bijeenkomst.
5. Verslag van de vorige vergadering, 20 juni 2019.
Punt 7. Marga heeft een vraag over hoe het nu verder gaat met ons advies over de regionale
visie mantelzorg. Het concept beleidsstuk is door B&W ingetrokken. De Adviesraad heeft
veel werk gemaakt van het advies en er staan belangrijke dingen in. Het onderwerp wordt
vanaf september weer opgepakt door een nieuwe beleidsmedewerker van de gemeente, die
zich met name gaat richten op de lokale mantelzorg. Marga stelt voor om snel met deze
medewerker in gesprek te gaan.
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6. Beschut werk.
SOW heeft de vragen over beschut werk kort beantwoord. Deze zal Sjoukje delen met de
AS. Mochten er aanvullende vragen zijn, dan kunnen deze via de mail of in een gesprek
worden gesteld, zodat duidelijk kan worden hoe het er in Maassluis voor staat.
7. De toekomst van de Adviesraad.
Naar aanleiding van de bijeenkomst van Movisie is een verslag gemaakt met suggesties
over hoe de AS in de toekomst zou kunnen werken. Positief is dat dit jaar 4 jongeren zich
hebben aangemeld voor de AS. Belangrijk is de vraag, hoe houd je het werk interessant?
Over en weer wordt gediscussieerd hoe we omgaan met de suggesties. De volgende punten
worden als leidraad vastgesteld:
1. De AS-leden kiezen - in overleg met de gemeente - voor een aantal thema’s waarin ze
zich verdiepen, individueel of in focusgroepen.
2. De kennis die ze opdoen tijdens onder meer werkbezoeken, seminars ed. delen ze in de
AS-vergaderingen. Deze vergaderingen krijgen daarmee een ander karakter
(kennisdelen). De bijeenkomsten worden daarmee informatiever en interessanter voor
bezoekers.
3. Verslagen van de bezoeken aan instanties etc. worden ook teruggekoppeld naar de
gemeente.
4. De AS zorgt voor een gerichte benadering van het netwerk.
5. De gemeente zorgt voor deskundigheidsbevordering door relevante informatie uit de
organisatie (of Rijksoverheid, kenniscentra etc.) te delen.
6. Beleidsambtenaren zijn beschikbaar als de AS-leden vragen hebben. Daarnaast is er
een nader te bepalen aantal keer per jaar is er overleg met mensen van cluster Stad.
Wat speelt er?
7. Maatwerk: Aan de start van een traject wordt door de wethouder en de
beleidsambtenaar bepaald of en op welk moment om de inbreng van de AS wordt
gevraagd. Het maakt niet uit of het document de naam (beleids-) nota,
ontwikkelagenda, uitvoeringsagenda etc. heeft, het gaat om de inhoud.
8. De AS wordt vaker vroeg in het proces om een reactie gevraagd (informeel). Dit kan in
een persoonlijk (groeps-) gesprek of via de mail. Er moet wel een document zijn
waarop de AS kan reageren. Als dit tijdens een gesprek gebeurt, zorgt de gemeente
voor verslaglegging. Deze wordt voorgelegd aan de deelnemers (is het correct en
volledig weergegeven?) en meegenomen in de beleidsontwikkeling. Als het stuk
definitief is, krijgt de AS een reactie op wat er met de input is gedaan. Vindt de AS dit
niet voldoende, dan kan dit leiden tot een ongevraagd vervolgadvies.
9. Bij ongevraagde adviezen die zich aandienen vanuit de AS zelf, wordt eerst contact
gezocht met de betrokken beleidsambtenaren (bv. om af te stemmen of een signaal
klopt, of er plannen zijn om een onderwerp aan te pakken etc.). Dit om onnodig werk te
voorkomen.
10. Voor het breder ophalen van (representatieve) informatie kan de AS de leden van de
Deskundigenpool of andere inwoners betrekken (themagewijs); de gemeente kan het
digitale bewonerspanel inzetten (max. 6 keer per jaar voor de hele organisatie).
11. De gemeente organiseert twee keer per jaar een brede bijeenkomst met de AS, CRM en
MSR. Tijdens de bijeenkomst worden (beleids-)ontwikkelingen en signalen
uitgewisseld en wordt een integraal vraagstuk (zoals meedoen in de samenleving via
sport en cultuur) samen besproken.
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12. Uitgebrachte adviezen, maar ook het werkplan en het jaarverslag worden kort en
bondig.
De betrokkenheid van de Adviesraad verandert niet, maar er moet vaker en eerder contact zijn
tijdens een proces tussen AS en beleidsmedewerker. Dit kan ook telefonisch of via de mail.
Marga vraagt de AS-leden hun netwerken in kaart te brengen.
13. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Jan Schrijver heeft meerdere beleidsplannen en andere stukken van de gemeente gelezen en
vindt deze weinig concreet. Smart doelstellingen ontbreken veelal. Marga geeft aan dat in ieder
advies dat de Adviesraad de afgelopen jaren heeft uitgebracht wel een aanbeveling wordt
gedaan om plannen te voorzien van concrete, te volgen en te evalueren doelstellingen. Het
ontbreken daarvan lijkt derhalve een rode draad in deze stukken te zijn.
Els doet verslag van een prettig en informatief bezoek aan VraagRaak. Meteen is daar de
uitnodiging neergelegd voor een presentatie tijdens een vergadering van de AS.
Jan vraagt of de reactie van de gemeente op de Ontwikkelagenda Jeugd nog terugkomt op de
agenda. Afgesproken wordt dit in oktober te doen.
14. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

