Datum:
Onderwerp:
Samensteller:

16 oktober
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, Coby Lammers, Loura Raamsdonk, Martha Vonk,
Thomas van Arendonk, Janneke van der Waardt, Corine de Jong.
Afwezig: Pira Rajahkumar, Stefan Versloot en Jan Schrijver.
1. Opening.
Voorzitter Henk van Goor opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Inspraak/vragen half uur.
Er zijn geen toehoorders op de publieke tribune.
3. Mededelingen.
• Henry Brendel is officieel herbenoemd door het college.
• Het jaarlijks terugkerend etentje bij het Albedacollege wordt vastgesteld op
woensdag 11 december a.s. Martha neemt de inventarisatie van de menukeuze op
zich.
• Els en Martha zijn bij de viering van het 25-jarig bestaan geweest van ROGplus. Van
de toen gehouden zorgmarkt hebben ze een flinke hoeveelheid informatieve folders
meegenomen.
4. Verslag van de vergadering van 29 augustus 2019.
N.a.v. punt 2. Corine de Jong heeft zich bij de stichting BOOM aangemeld als
schuldhulpmaatje. Er moet meer nadruk komen op het voorkomen van schulden.
N.a.v. punt 4. Coby doet verslag van de middag, georganiseerd door Stroomopwaarts op 3
september jl. Het thema was Autisme op de werkvloer, hoe ga je daar mee om?
N.a.v. punt 5. Voorafgaand aan de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe collega’s bij
de gemeente op 30 oktober a.s. hebben Martha, Els en Marga al een afspraak met de
nieuwe beleidsmedewerker die zich gaat bezighouden met mantelzorg en
vrijwilligerswerk. Onder meer wat doet de gemeente met het advies dat is uitgebracht over
de regionale visie mantelzorg. Henri meldt zich daar ook voor aan.
N.a.v. punt 13: aan de tekst wordt toegevoegd ‘van de gemeente’ bij de opmerking van Jan.
Verslag wordt goedgekeurd.

5. Toekomst van de Adviesraad.
In het verslag van 29 augustus jl. staat een 12-tal punten als leidraad genoemd. Deze geven
richting aan een nieuwe werkwijze. De vraag is welke thema’s de AS gaat uitdiepen. Marga
en Martha kijken terug naar de adviezen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht en maken
een lijst met mogelijke thema’s voor 2020.
6. Terugblik op uitgebrachte adviezen
Er is contact geweest tussen Thomas en de betrokken medewerker van de gemeente over
het Aanvalsplan Taalvaardigheden. De reactie van de gemeente is ook terug te lezen in de
memo die iedereen heeft gekregen. Er komt een tussentijdse evaluatie medio 2020 en dat
kan weer aanleiding zijn voor een vervolgstap van de adviesraad.
Op de adviezen over Huiselijk geweld en de Ontwikkelagenda Jeugd (en de reactie daarop)
komen we terug in de vergadering van 27 november. De terugblik op alle uitgebrachte
adviezen van de AS en de reactie van de gemeente wordt een belangrijk onderdeel van het
jaarverslag.
7. Netwerk in kaart brengen.
Marga heeft nog niet alle reacties binnen. Joke Cats heeft ook toegezegd aan de vraag van
Marga te voldoen.
8. Jaarverslag 2019.
Sjoukje adviseert om erover na te denken welke onderwerpen we de revue willen laten
passeren en welke adviezen er zijn geschreven en de reactie daarop. Dit komt terug in de
volgende vergadering. Het DB maakt een lijst met mogelijke onderwerpen.
9. Wat is je de laatste tijd opgevallen (over het sociaal domein in de media,
bijeenkomsten of raads-commissievergaderingen)
Het is de bedoeling om daar een vast agendapunt van te maken.
Martha heeft de commissievergadering beluisterd en gehoord dat de WMO-gelden naar het
kerstfeest van de EO gaan. Kan dat niet uit de algemene middelen? De AS kan hier niets
mee, dit is aan de gemeenteraad. Marga heeft informatie gelezen over de week van de
ontmoeting en vraagt zich af wat het plan hierachter is en het effect hiervan is. Men kan
zich afvragen of de doelgroep wel wordt bereikt. Loura doet verslag van de bijeenkomst
van het vrijwilligerssteunpunt.
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
Marga: Wat gaan we doen met de antwoorden van SOW op vragen die zijn voorgelegd met
betrekking tot beschut werk. Wordt er genoeg gedaan om mensen aan werk te helpen?
Marga is van mening dat de Adviesraad meer aandacht voor moet hebben voor het
onderwerp Sociaal beleid. Corine en Marga zullen aanvullende vragen formuleren. Naar
aanleiding daarvan zal Sjoukje een afspraak maken met een medewerker van SOW.
Martha: dinsdag 22 oktober is er een bijeenkomst van de Ouderenbonden Stoed en
Senioren welzijn. Coby, Frans en Martha zullen daar aanwezig zijn namens de Adviesraad.
Sjoukje: in mei is in de gemeenteraad een motie aangenomen over een rookverbod in
maatschappelijke organisaties. De leden van de AS vinden dat dit geen onderwerp is
waarbij de Adviesraad moet worden betrokken.
Els: mededeling: 14 november a.s. in Utrecht een Hannie van Leeuwenlezing en 15
november a.s. in Rotterdam een bijeenkomst voor adviesraden in heel Nederland.

Maximaal 3 deelnemers per adviesraad. Deze bijeenkomst duurt van 10 tot 4 uur. Corine
heeft interesse deze bij te wonen,
Henk en Els hebben de opening van het Werkplein van SOW bijgewoond. De ideeën en de
gedachten er achter zijn goed, maar de vraag is of het ook gaat werken.
Frans vraagt zich af of er niet meer contact moet zijn met de andere adviesraden binnen
MVS. Henk zal hiernaar kijken.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

.

