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Datum:    21 januari 2021 
Onderwerp:   Onderwerp: Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis, digitaal. 
Samensteller:  Joke van Zalingen 
  
Aanwezig:   Sjoukje van der Loo, Els Klop, Henri Brendel, Marga Brijs, Coby Lammers,  
                                           Pira Rajahkumar, Thomas van Arendonk, Xandra v.d. Endt, Jan Willem  
                                           Hoogendijk, Henk van Goor. 
Afwezig:   Stefan Versloot. 
 

1. Opening. 
Voorzitter Henk van Goor open de vergadering met een welkom aan allen. 

2. De heer Arjen van der Lugt geeft een toelichting over het werk van de Rekenkamercommissie. 
3. Mededelingen 

- Stroomopwaarts heeft een nieuwe directeur, Nicole van der Wekken; 
- Corine de Jong is geen aspirant lid meer van de Adviesraad; 
- Beschut werk. Vanuit SOW wordt een presentatie gegeven over beschut werk en 

                      informatie over basisbanen; 
- Campagne “De waarde van het ouder worden”. Vanuit de Rijksoverheid is deze campagne 

gevoerd en bekeken en besproken in de werkgroep Ouderen van de AS. De genoemde 
onderwerpen in de campagne sprak ze niet zo aan, behalve wonen. De toon waarop over 
ouderen gesproken wordt is vaak meelijwekkend, i.p.v. wat kunnen zij op deze leeftijd 
voor ons betekenen. Met Joselien is afgesproken dat er een vergadering gepland wordt 
met de leden, die over deze campagne gesproken hebben, en met mensen van het 
wijkteam; 

- Meldpunt slachtoffers toeslagenaffaire. SOW heeft hiervoor een meldpunt in het leven 
geroepen. Gezinnen moeten zichzelf daar melden, de belastingdienst geeft geen 
informatie (AVG). 

 
4. Ingekomen stukken. 

- Raadsinformatiebrief “Voortgang Ontwikkelagenda Jeugd”. Coby gaat deze brief in haar 
         werkgroep onder de aandacht brengen en bespreken. Wel is duidelijk dat door de    
              pandemie veel vertraging is. 
5. Verslag van de vorige vergadering 10 december2020. 

- N.a.v. punt 7, derde bolletje: Campagne waardig ouder worden moet zijn, De waarde van 
het ouder worden. N.a.v. punt10. Er wordt alleen een stukje geplaatst in de Schakel als er 
ook werkelijk iets te melden is, jaarplan of jaarverslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 

6. Promotie Adviesraad/profilering in de media. 
- Jan Willem heeft ons een “praatstuk” gestuurd over profilering van de AS in verschillende 

media. Hij legt puntsgewijs de onderdelen uit die belangrijk zijn om het doel te bereiken, 
de Adviesraad herkenbaar in beeld brengen, van statisch naar dynamisch. Els stelt voor 
om met een gemengd groepje van jong en oud hierover te brainstormen. Marga brengt in 
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herinnering dat we eerder met dit onderwerp bezig zijn geweest, maar dat dat steeds 
weer stuk liep op actief doorpakken. 

7. Stand van Beleidszaken. 
- De beleidsagenda van vorig jaar is voor een groot deel afgewerkt. Gisteren (20/1) is 

een deel van de AS bijeen geweest om te praten over het uitvoeringsprogramma van 
de WMO. Sjoukje maakt hiervan een verslag. Marga en Els zullen hier nog een kritisch 
oog over laten gaan. De nota Jeugd- en jongerenwerk staat nog wel op de agenda, 
maar wordt doorgeschoven naar dit jaar. Eind volgende maand komt er een 
beleidsagenda voor 2021. 

8. Jaarverslag 2020 en werkplan 2021. 
- Thomas, Stefan en Pira zijn hiermee aan de slag gegaan. Hun voorstel is om in een 

infographic-vorm het jaarverslag en werkplan aan te bieden. Dubbelzijdig, op een ene 
kant aantal diagrammen met daarin feiten en data en op de andere tekst. Het voorstel 
krijgt zowel bijval als bedenkingen. Er is behoefte aan kennis over vormgeving. Sjoukje 
heeft een adres dat financieel gezien in aanmerking komt, maar adviseert toch 
verschillende prijsopgaven te vragen. Sjoukje adviseert het jaarverslag en werkplan uit 
elkaar te trekken. Pira roept de vergadering op mee te denken over de onderwerpen 
voor het jaarplan. 

9. Stand van zaken rond de werkgroepen. 
- Xandra vraagt voor de werkgroep Sociaal beleid geïnteresseerden om mee te 

vergaderen op woensdag 27 januari 2021. Ze stuurt een link rond voor een digitaal 
overleg. 

- De werkgroep WMO/Ouderen is druk bezig met de startnotitie Uitvoeringsplan WMO 
en de afspraak met Joselien en VraagRaak. 

10. Actualiteiten. 
- Els wil graag de namen weten van twee buurtvaders die op Oudejaarsavond erger 

hebben voorkomen. Misschien is het een idee om met hen in contact te treden. In het 
Vrijheidspark bij de DrieMaasHave waren jongerenwerkers van E25 bezig met 
buitenactiviteiten voor de jeugd. 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
- Sjoukje gaat contact opnemen met de Koepel Adviesraden over het organiseren van 

een workshop Denken vanuit Inwonersperspectief. 
12. Sluiting. 

- De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


