Datum:
Onderwerp:
Samensteller:

3 juni 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.
Corine de Jong

Afwezig:

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen, in het bijzonder
gastspreker Lea van Dijk, beleidsmedewerker bij de gemeente Maassluis.
2. Plan van aanpak Wmo
Lea houdt zich o.a. bezig met de WMO. Het plan is om dit jaar een uitvoeringsplan
WMO op te stellen. Aan de hand van de Raadsinformatiebrief kunnen we lezen hoe
dit aangepakt gaat worden. De visie en uitgangspunten uit, onder meer, de nota
Meedoen zijn nog steeds actueel. Om tot een praktisch en leesbaar uitvoeringsplan
te komen, worden de 4 sporen gevolgd zoals beschreven in de
Raadsinformatiebrief. Afgesproken wordt dat Lea na de evaluatie van eerdere
beleidstukken contact zoekt met de AS om bij te praten. Daarnaast nemen Els en
Marga deel aan een bijenkomst over het vaststellen van meetinstrumenten voor de
uitvoering van de Wmo. Dit o.a. naar aanleiding van de bevindingen van de
rekenkamercommissie.
3. Hoe gaat het met iedereen?
Henk maakt een rondje bij iedereen om te informeren naar het welbevinden
in deze coronatijd.
4. Mededelingen:
•
•

Benoeming van Stefan als Adviesraadlid is nu officieel.
Reglement en informatie op de website. Op de website dient vermeld te worden

of de leden, een betaalde nevenfunctie hebben en zo ja, hoe deze omschreven
moet worden. Vrijwilligersvergoeding blijven buiten beschouwing. Iedereen
wordt gevraagd deze informatie naar Marga te sturen
• Aanpak eenzaamheid (digitaal platform)
Gebleken is dat er behoefte is aan een digitale sociale kaart. Vroeger was er de
Stadsgids, die is er nu ook nog, in een boekjes- en digitale vorm, maar deze
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wordt slecht bijgehouden. Sjoukje gaat na waar de papieren versie verspreid
wordt.

•

Introductiepakket voor nieuwe leden.

•

Campagne Onafhankelijke Clientondersteuning.

•
•

Dit pakken Henk en Frans op.
Vanuit de gemeente wordt er een campagne opgestart over de mogelijkheden
van het krijgen van onafhankelijke ondersteuning bij het aangaan van een
gesprek met SOW, het wijkteam en ROGplus.
Contact met de voorzitters van de Adviesraden in Schiedam en Vlaardingen.

Staat op een laag pitje in deze lastige tijd.
Enquête Jeugdhulp.

Aan deze enquête hebben Henri, Coby, Els en Corine meegedaan.
5. Ingekomen stukken
• Trainingsaanbod Koepel. Een overzicht van een viertal trainingen voor
adviesraden. Stefan heeft zich ingeschreven voor de training Adviezen
schrijven op 5 september a.s. Thomas informeert of er nog mogelijkheden zijn
om ook op deze datum deze training te volgen.
• Diverse handreikingen Koepel.
• Verslagen van bezoek aan DrieMaasHave en Vrijwilligerssteunpunt.
•

De DrieMaasHave heeft veel vrijwilligers. De functie van dit centrum (o.a. brasserie)
voor inwoners van de wijk blijft laag, die drempel is blijkbaar te hoog. Ook het
bezoek aan het vrijwilligerspunt had een positief karakter.

6. Verslag van de vorige vergadering ,11 maart 2020.
Verslag wordt goedgekeurd.
7. Stand van zaken uitgebrachte adviezen
• Handhaving Participatiewet. Is al doorgestuurd en door SOW al van reactie
voorzien. Het stuk komt 25 juni in het bestuurlijk regionaal overleg. Na
goedkeuring van de wethouder wordt de reactie naar de AS gestuurd.
• Uitvoeringsagenda Onderwijskansen. Marga heeft nog een aantal
opmerkingen over het advies dat de AS hierover heeft. Stefan verwerkt deze
en stuurt het advies op.
• Ontwikkelagenda ouderen.
Op verzoek van wethouder Bronsveld laat Sjoukje weten dat er door de
drukte rondom Corona de beantwoordingstermijn niet kan worden gehaald.
Naar verwachting komt de reactie van het college in juni.
8. Terugblik bestuurlijk overleg 27 mei en beleidsagenda 2020
Els heeft tijdens dit overleg gezegd verbaasd te zijn over de hoeveelheid (dure)
bureaus die op onderzoeken gezet worden. De wethouders hebben grote
waardering voor het werk van de AS, bleek uit de bespreking van het jaarverslag en
werkplan.
Beleidsonderwerpen die op de agenda staan voor 2020 zijn
• Herijking Jeugdhulp (op dinsdag 9 juni is daarover in de commissie een
Thema-avond.)
• Uitvoeringsplan WMO
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•
•

Plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Nota Jeugd- en Jongerenwerk

9. Actualiteit
Wat is je de laatste tijd opgevallen? (over het sociaal domein in media,
bijeenkomsten of raads-/commissievergaderingen)
• Wethouder erkent blunder overschrijding budget jeugdvervoer.
• Artikel over jongeren in de bijstand in “Trouw”.
• Infographic Maassluis wijkteam 2019.
• Buitenactiviteiten zomerprogramma SeniorenWelzijn. Budget tegenover
prestatie.
• SOW ziet ongekende stijging aanvraag bijstand.
• Mensen met arbeidsbeperking niet aan lot overlaten.
• Uitblijven van Tozo-regeling. Verschilt per gemeente.
• Maassluis is een bruisende stad, ondanks corona.
10. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Stefan vraagt of er medestanders zijn om met elkaar te brainstormen over de
werving van nieuwe leden voor de Adviesraad. Marga geeft aan, diverse malen
aangegeven te hebben dat indien voor andere vormen dan de website/lokale krant
wordt, zij niet degene is die het beheer van deze nieuwe media op zich wil nemen.
Diverse malen zijn andere leden uitgenodigd dit dan te doen. Tot op heden heeft
zich niemand hiervoor aangemeld. Xandra meldt zich aan om mee te denken
Sjoukje vraagt aandacht voor de Raadsinformatiebrief, stand van zaken uitvoering
Samendoen en het schema wat daarbij hoort. Het is belangrijk daar nog eens goed
naar te kijken en daar in betere vergadertijden met elkaar en met de betrokken
beleidsmedewerkers over te spreken.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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