Datum:
Onderwerp:
Samensteller:

11 maart 2020
verslag vergadering Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig:

Henk van Goor (voorzitter) Sjoukje van der Loo, Els Klop, Henri
Brendel, Frans Roodenburg, Marga Brijs, Corine de Jong, Stefan
Versloot, Coby Lammers, Pira Rajahkumar en de wethouders
Kuiper en Bronsveld.
Thomas van Arendonk.

Afwezig:

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen. Verder deelt hij mee dat
Stefan voorgedragen zal worden aan het college als nieuw lid van de Adviesraad. Corine de
Jong blijft nog even adspirant lid.
2. Toelichting wethouders op de onderwerpen op de beleidsagenda 2020. (uitwerking
volgt nog)
3. Jaarverslag 2019 en werkplan 2020.
We maken gebruik van de aanwezigheid van de twee wethouders door dit agendapunt ook
met hen te bespreken. Stefan en Pira geven een toelichting. Hierna verlaten de wethouders
de vergadering.
4. Mededelingen.
Toelichting op de financiële verordening. De Gemeenteraad heeft op basis van richtlijnen
vanuit de landelijke overheid nieuwe rechtspositieregeling voor Adviesraden aangenomen.
De verandering bestaat hoofdzakelijk hieruit dat de jaarlijkse vergoeding omgezet wordt in
presentiegeld. De vergoeding zal niet in één keer uitgekeerd worden maar in termijnen met
het oog op de belasting.
Bijeenkomst uitvoeringsagenda n.a.v. Onderwijsvisie. De AS heeft advies uitgebracht op de
Onderwijsvisie. De gemeenteraad heeft gevraagd om met een concrete uitvoeringsagenda te
komen. Daarbij wordt de AS, de CRM en de Sportraad betrokken. Vergadering hierover met
de betrokken raden op 7 april in het Startpunt om 19.30 uur.
De Adviesraad in Vlaardingen heeft een nieuwe voorzitter, de heer Jan van de Pol en in
Schiedam is mevrouw Roelfsema de nieuwe voorzitter van de Adviesraad aldaar.
Afgesproken is de agenda’s en de verslagen van de AS met elkaar uit te wisselen.
Els vraagt de vergadering van 27 mei te verzetten naar 3 juni a.s. en het DB naar 18 mei
2020. Er is geen bezwaar. Marga vraagt om de e-mailadressen in te vullen op het formulier
dat ze nu uitdeelt.
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5. Ingekomen stukken.
- Reactie Joke Cats op reactie advies Onderwijsvisie (zie bijlage)
- Verslag bijeenkomst bij SOW op 7 feb (reeds in bezit)
- Verslag toelichting op Ontwikkelagenda Ouderen op 17 maart (reeds in bezit)
- Verslag ROGplus (zie bijlage)
- Beeldverslag Samen doen (zie bijlage)
- Verslag bijeenkomst Vrijwilligerscoördinatoren (zie bijlage)
- Inloggen Koepel Adviesraden (reeds in bezit)
Er zijn over de ingekomen stukken geen vragen of opmerkingen.
6. Verslag van de vorige vergadering, 22 januari 2020.
N.a.v. punt 8, Geweld hoort nergens thuis is door een aantal Adviesraadleden geschreven.
Frans vraagt of er al een reactie gekomen is op het ongevraagde advies over regionale visie
en activiteitenprogramma Armoede en Schulden. Dit is niet het geval. Het verslag wordt
goedgekeurd.
7. Advies over Ontwikkelagenda Ouderen.
Els meldt dat Frans, Marga en zij er nog mee bezig zijn, maar dat het op tijd klaar is (24
maart a.s.)
8. Beschut Werk.
Frans licht een aantal stukken over Beschut Werk toe en Coby legt een aantal data voor
waarop met Marije en een aantal adviesraadleden een overleg tot stand kan komen. Het
wordt dinsdag 7 april van 9-11 uur op het stadhuis. Aanwezig zal zijn Coby, Els, Marga, Frans
en Henri. Aan de orde zullen zijn de vragen van 18 november 2019.
9. Actualiteit.
• Er is een app ontwikkeld die fraude bij zorgaanbieders aan het licht brengt.
• Extra zorg voor ouderen in deze Coronatijd.
• Is een bezoek aan de ouderenbonden nog wel zinvol?
• Ouderen gaan er niet altijd op achteruit als ze gepensioneerd zijn.
• Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met het
belangrijkste regeringsbeleid van 2021 en verder.
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
Stefan pleit voor een coach voor nieuwe adviesraadleden, die wellicht makkelijker willen
toetreden en ook willen blijven. Ook moet er meer bekendheid gegeven worden aan het
bestaan van de Adviesraad. Deze opmerking komt als agendapunt nog eens terug. Els
verifieert wie er op 25 maart aanwezig zullen zijn bij de WMO-bijeenkomst.
11. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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