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Datum:   15 april 2021   
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. 
 
Afwezig met kennisgeving: Henk van Goor. 

 

1. Opening. 
Voorzitter Henk van Goor is verhinderd. Els Klop vervangt hem voor vanavond. 
 

2. Toelichting medewerkers wijkteam VraagRaak. 
Laura Eylen en Miranda de Graaf geven een presentatie over de werkwijze van VraagRaak en 
lichten de cijfers over 2020 toe. Ook in het jaar 2020, waarin we te maken kregen met Corona, 
bleken veel inwoners met een hulpvraag de weg naar VraagRaak goed te kunnen vinden. 
 

3. Mededelingen. 
- Hoewel ze al bijna 7 jaar als notulist aan de Adviesraad verbonden is, is Joke van Zalingen nu 

officieel lid van de AS geworden. 
- Campagne Veilig Wonen. ROGplus en VraagRaak gaan met elkaar in gesprek. Consulenten van 

beide organisaties die op huisbezoek gaan moeten in een persoonlijk gesprek aangeven dat 
het belangrijk is om tijdig na te denken over hun woonsituatie in de nabije toekomst en de 
noodzaak om aanpassingen te doen.  
 

4. Ingekomen stukken. 
- Verslag stand van zaken herijking Jeugd. 
- Verslag overleg SOW. 
- Verslag overleg vrijwilligers coördinatoren. Marga attendeert de aanwezigen op de vele, gratis 

cursussen die voor vrijwilligers gegeven worden online. Die zijn zeer de moeite waard. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 

5. Verslag van de vorige vergadering, 11 maart 2021. 
Her verslag wordt goedgekeurd. 
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6. Terugblik en Stand van zaken advies Beleidsvisie Stroomopwaarts (SOW). 
Xandra sprak haar waardering uit over de goede samenwerking om dit advies uit te brengen. 
Grote delen van ons advies zijn overgenomen door de gemeente. 
 

7. Jaarverslag 2020 en werkplan 2021. 
Pira en Thomas hebben de plannen nog niet af kunnen ronden. Wel hebben ze al gezien dat er 
overlap is bij de prioriteiten die zij stellen en die het college stelt. Sjoukje vult aan dat de 
verschillende werkgroepen er goed aan doen na te denken over de werkbezoeken die ze willen 
afleggen als er weer meer bewegingsvrijheid is. 
 

8. Communicatie Adviesraad 
Marga, Jan-Willem en Nico hebben een mooie homepage gemaakt van de AS op 
SamenzijnwijMaassluis, waarop o.a. aandacht gevraagd wordt voor de vacatures bij de 
Adviesraad. Marga en Willem hebben bijgedragen aan het artikel in Rvaer Maassluis. Er zijn weer 
nieuwe ideeën om de website wat op te frissen. Om de publiciteit te zoeken is Instagram de beste 
keuze. Wie gaat hierin het voortouw nemen en het onderhoud op zich nemen?  
Marga stuurt een agenda rond waarop de leden kunnen intekenen op een maand naar keuze, met 
de bedoeling die maand een stukje tekst te leveren. Fotograaf Annette gaat een nieuwe 
groepsfoto samenstellen. 
 

9. Beleidsagenda 2021. 
Is al over gesproken bij punt 7. 
 

10. Stand van zaken rond de werkgroepen. 
- Jeugd. Geen nieuws te melden. 
- Sociaal beleid. Geen nieuws te melden. Er is net een gevraagd advies afgeleverd. 
- WMO/Ouderen. Er is een advies gevraagd over het uitvoeringsprogramma WMO. De 

werkgroep vergadert daarover digitaal 21 april. Aan het begin van deze vergadering geeft 
Connie Pouw een presentatie over onafhankelijke cliëntondersteuning, die zij in Maassluis 
gaat coördineren. 

 
11. Actualiteiten. 

Sjoukje meldt dat de landelijke overheid incidenteel geld  beschikbaar gaat stellen om de impact 
van Corona te verzachten. Het geld kan worden gebruikt voor: 

• Intensiveren van initiatieven voor het welzijn van de Jeugd. 
• Intensiveren van initiatieven voor kwetsbare groepen. 
• Intensiveren van initiatieven voor een gezonde leefstijl. 

  
12. Rondvraag. 

Sjoukje stelt voor om de volgende vergadering weer fysiek te houden. Er wordt nog onderzocht 
welke locatie geschikt is. 
 

13. Sluiting. 
Els sluit de vergadering. 

 

	


