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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen. Wethouders
Bronsveld en Kuiper zijn kort aanwezig om de leden van de AS te bedanken voor
hun inzet.
2. Inspraak/vragen half uur.
Op de publieke tribune zit Sjaak Sprong die geen gebruik maakt van het
spreekrecht.
3. Mededelingen.
• De (kennismakings-) bijeenkomst met de beleidsambtenaren wordt door
allen als positief ervaren; in de loop van volgend jaar dit een vervolg krijgen.
• Het lidmaatschap Koepel Adviesraden wordt met een jaar verlengd.
4. Ingekomen stukken.
Verslag van Martha van de bijeenkomst STOED, SeniorenWelzijn, ouderenbonden
en Adviesraad. Behoeft geen toelichting.
Verslag van het overleg van de vrijwilligerscoördinatoren. Het is nog een beetje
aftasten en kennisnemen van de verschillende vrijwilligerstakken en wie hoort bij
wat. Men stelt voor om bij elkaar op bezoek te gaan om meer van elkaars werk te
weten en om informatie uit te wisselen.
Martha is 29 oktober bij ROGplus geweest, heeft daar geen verslag van maar licht
daar wel enkele punten uit. De Adviesraad Vlaardingen, daar ook aanwezig, heet nu
officieel Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen met voorzitter Jan van de Poel.
5. Verslag van de vorige vergadering, 16 oktober 2019.
Het verslag wordt goed gekeurd.
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6. Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020.
Martha, Marga en Els hebben een document opgesteld met daarin een terugblik
over 2019 en een evaluatie hoe verder te gaan in 2020. Naar aanleiding de
terugblik komt ook het onderwerp Beschut werk ter sprake. Er leven nog veel
vragen; Sjoukje zal deze voorleggen aan SOW en vragen om een persoonlijke
toelichting van een van de medewerkers.
Els biedt aan als coördinator op te treden bij bezoeken van, deelname aan
vergaderingen en evenementen. Henk vraagt wie aan de slag wil gaan met het
jaarverslag en het jaarplan met het stuk van Marga c.s. als leidraad en met
ondersteuning van Sjoukje. Stefan, Pira en Thomas verklaren zich hiertoe bereid.
Pira voegt eraan toe ook de gastsprekers te willen vermelden in het verslag. De
voorzitter gaat akkoord. Marga zegt toe het document aan te passen met de op- en
aanmerkingen en de aanvullingen uit de vergadering, zodat de samenstellers aan
de slag kunnen.
Marga merkt op dat het wenselijk is dat de stukken, afkomstig van de Adviesraad,
ook als zodanig herkenbaar zijn. Niet iedereen gebruikt het format voor adviezen,
brieven en omslag.
7. De vergaderdata 2020.
Deze zijn vastgesteld op de woensdagavond op: 22 januari, 11 maart, 15 april, 27
mei, 8 juli, 23 september, 28 oktober en 9 december
8. Onderwerpen bestuurlijk overleg.
Het DB overlegt op 29 januari 2020 met de wethouders. Vergaderpunten kunnen
voor die datum kenbaar gemaakt worden.
9. Wat is opgevallen de laatste tijd.
Jan heeft gelezen over een bezuinigingsmaatregel van Stroomopwaarts. Wat is de
positie van SOW? Sjoukje legt uit dat SOW het sociaal beleid maakt en ook de
uitvoering doet. Jan wil weten wat het standpunt van de wethouder is over deze
maatregel.
Frans vraagt zich af of er niet meer naar de ouderen die langer thuis willen wonen,
geluisterd moet worden met het oog op een medische ingreep. Stefan werkt voor
een Startup. Hij wil weten of er een link is tussen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en SOW of het bedrijfsleven.
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Els doet verslag van de bijeenkomst van ROGplus waar de contractondertekening
plaats vond van de contracten voor “Schoon huis en “Meedoen in de stad. Op 3
december as. er een netwerkbijeenkomst “gelijk is gelijk”, voor de WMOadviesraden.
Jan mist twee stukken die in deze vergadering besproken zouden worden, nl. het
advies Geweld hoort nergens thuis en de Ontwikkelagenda Jeugd. Op het eerste
advies is nog geen reactie van de gemeente gekomen en de Ontwikkelagenda Jeugd
wordt herschreven.
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Frans vraagt naar de Verordening Jeugdhulp. De vergadering beslist deze voor
kennisgeving aan te nemen, omdat het vooral een technisch stuk is. Janneke van de
Waardt kondigt aan zich om persoonlijke redenen terug te trekken uit de
Adviesraad. Ook voor Martha Vonk is dit haar laatste vergadering. Thomas vertelt
over San Patrignano, een afkickkliniek in Italië, waar 1300 ex-verslaafden wonen.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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