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Voorwoord  
 
Voor het geïntegreerde jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 van de Adviesraad 
Samenlevingszaken Maassluis hebben we een nieuwe vorm gekozen: een korte toelichting 
van de activiteiten van de Adviesraad in 2020 en onze plannen voor 2021, aangevuld met 
twee infographics.  
 
In dit document kunt u lezen wat de leden van de Adviesraad hebben gedaan en welke 
plannen er zijn voor het aankomende jaar.  
 
Ondanks de beperkingen die de Corona-pandemie met zich meebracht, is de Adviesraad 
Samenlevingszaken (AS) ook in 2020 volop actief geweest. 
 

 
Verslag over 2020 
 

• Uitgebrachte adviezen 
In 2020 heeft de AS op het verzoek van het college drie adviezen uitgebracht: over 
de Uitvoeringsnota Onderwijskansenbeleid, over de Ontwikkelagenda Ouderen en 
over de Regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 – 2024. 
We stellen het op prijs dat we vroegtijdig zijn geïnformeerd en meegenomen in de 
planvorming; dit stelde ons in staat om op een goede manier mee te denken en het 
beleid waar nodig van een aanvulling of opmerking te voorzien. Daarnaast heeft de 
AS gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ongevraagd advies uit te brengen 
over het onderwerp Armoede en Schulden. Dit werd vooral ingegeven door de 
versoberingen op financiële voorzieningen voor kwetsbare groepen in de 
samenleving en het beperken van oorspronkelijke plannen op het gebied van nazorg 
en trajectbegeleiding. 
 

• Overleg met de portefeuillehouders, de gemeentelijke organisatie en 
werkbezoeken 
Het dagelijks bestuur van de AS heeft drie keer per jaar regulier overleg met drie 
portefeuillehouders in het college. Dit heeft ook in 2020 (digitaal) plaatsgevonden. De 
leden van de AS staan normaliter in nauw contact met de beleidsambtenaren van de 
gemeente Maassluis. We hadden gehoopt dat er in 2020 informele bijeenkomsten 
konden plaatsvinden waarin de beleidsambtenaren ons konden bijpraten over de 
stand van zaken en ontwikkelingen op diverse beleidsonderwerpen. Dit was door de 
Corona-maatregelen helaas niet mogelijk. Onderstaande lijst is een opsomming van 
de bijgewoonde overleggen, al dan niet digitaal en werkbezoeken: 
 

 
Ø Gesprek bijgewoond van burgemeester Haan met Maassluise jongeren 
Ø Digitale bijeenkomst over de herijking van het subsidiebeleid 
Ø Bijeenkomsten over het nieuwe MVS jeugdmodel 
Ø Bijeenkomst over Wmo-indicatoren 
Ø Netwerkbijeenkomst van de vrijwilligerscoördinatoren 
Ø Presentatie over / bezoek aan Stroomopwaarts (locatie voormalig Dukdalf) 
Ø Diverse overleggen met ROGplus (vanuit de linking pin functie) 
Ø Overleggen met de voorzitters van de adviesraden van Schiedam en Vlaardingen  
Ø Bestuurlijk overleggen met de wethouders  
Ø Toelichting door Berenschot op SOW 
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Ø Netwerkbijeenkomst Samen Doen 
Ø Toelichting op de Ontwikkelagenda ouderen 
Ø Bezoek aan teamleider welzijn en vrijwilligers bij de DrieMaasHave 
Ø Bezoek aan de coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt Maassluis 
Ø Interview met onderzoeksbureau Significant over het abonnementstarief Wmo 
Ø Overleg met leden van de VSP 
Ø Toelichting op het Koersmodel jeugd 
Ø Toelichting op het Uitvoeringsprogramma WMO 
Ø Digitaal bijwonen van commissie- en raadsvergaderingen Maassluis 

 
 

• Ontwikkelingen binnen de Adviesraad 
Gaandeweg hebben we in 2020 steeds meer in projectvorm gewerkt. Op basis van 
onderwerpen die de revue passeren wordt gevraagd wie er met zijn/haar kennis, 
enthousiasme en raakvlakken een bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld bij het voeren 
met gesprekken met beleidsmedewerkers, het bijwonen van digitale bijeenkomst, het 
schrijven van een verslag of het uitbrengen van een advies. Dat zorgt ervoor dat we 
iedereen zo veel mogelijk in hun kracht kunnen zetten. Daarnaast hebben we wel 
besloten om opnieuw met werkgroepen te gaan werken, zodat we ons kunnen richten 
op een thema naar keuze: Wmo-ouderenbeleid, Jeugd of Sociaal beleid. Om een 
goed handvat te hebben bij het schrijven van adviezen is een document opgesteld  
over hoe dit op een eenduidige en goede manier gedaan kan worden. 
 
In 2020 hebben we helaas afscheid moeten nemen van AS-lid Frans Roodenburg. 
Gelukkig is Xandra van der Endt, al jaren lid van de Deskundigenpool, toegetreden 
tot de Adviesraad. 

 
 
• Financiën 

 
Begroting 2020 Begroot Gerealiseerd 
Waarderingstoelagen leden 
Deskundigenpool 

1.500 450 

Organisatiefaciliteiten 1.500 919,88 
Secretariaat en deelname 
congressen en 
werkbezoeken 

1.500 191,94 

Cursussen en 
abonnementen 

1.000 830 

Kosten externe 
vergaderingen 

1.500 594,22 

Communicatie 1.000 357,30 
Onvoorzien 10 % 850 - 
   
Totaal 8.850 3.343,34 
 
Toelichting 

• Actieve leden van de Deskundigenpool krijgen een toelage voor verrichte 
werkzaamheden; 

• Faciliteiten die samenhangen met de taken van de Adviesraad worden 
vergoed (o.a. cartridges); 

• Secretariaatskosten zijn onder meer kosten voor representatie, attenties voor 
sprekers etc. 
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• In verband met de werktijden van een aantal leden wordt vergaderd op de 
woensdagavond in Koningshof; het stadhuis is dan niet open. 

• Kosten voor communicatie zijn onder meer voor de website, publiciteit in de 
Schakel en flyers / posters. 

Door de beperkingen die Corona met zich meebracht, zijn er in 2020 minder werkgroep-
vergaderingen geweest en minder werkbezoeken afgelegd. Na medio 2020 heeft de 
Adviesraad digitaal vergaderd en niet meer in Koningshof.  
 
 

Werkplan voor 2021 
 

• Beleidsagenda 
 

In de beleidsagenda voor 2021 staan de volgende plannen die worden voorgelegd 
aan de Adviesraad, ter informatie of voor een officieel advies 

 
Kansrijke start 
 

Bronsveld 

Herijking subsidietraject 
 
 

Evers 

Uitvoeringsprogramma Wmo 
 
(Incl. Doordecentralisatie beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang) 
 
 

Bronsveld 

Preventieplan Gezondheid Bronsveld 

Herijking inkoop jeugdhulp Bronsveld 

Strategische visie werk en inkomen 
SOW MVS 

Kuiper 

Beleidsvisie SOW Kuiper 

Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn 
en zorg 
 
 

Bronsveld 

 
 

• Aandachtsgebieden binnen de Adviesraad en Ontwikkeldoelen  
De leden van de AS hebben aangegeven zich in 2021 te willen bezighouden en zich te 
verdiepen in de volgende onderwerpen:  

Ø Armoede en schulden 
Ø Jeugd 
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Ø Beschut werk 
Ø Ouderen 
Ø Eenzaamheid 
Ø Wmo  

 
Zodra de omstandigheden dit weer toelaten, naar verwachting na de zomervakantie, gaan 
we weer werkbezoeken afleggen, om de signaleringsfunctie die de Adviesraad heeft, op een 
goede manier te kunnen vervullen. Daarnaast zijn we van plan de contacten met de 
beleidsambtenaren weer aan te halen, onder meer om te kunnen monitoren wat de stand 
van zaken is rond de uitvoering van de beleidsplannen en wat er is gedaan met onze 
adviezen. 
 
Verder zetten we ons in op de PR en bekendheid van de Adviesraad, met nieuwe en 
aansprekende foto’s en een filmpje, onder meer op onze eigen website. Daar plaatsen we 
elke maand ook columns en andere korte stukjes. Extra aandacht voor het werk van de 
Adviesraad is ook nodig om het ledental weer op peil te krijgen. Dit blijkt helaas een lastige 
opgave. 
 
 
Naast werkbezoeken zullen we workshops volgen om kennis op te doen, onder meer van de 
landelijke Koepel Adviesraden, maar ook van het Maassluise Vrijwilligerssteunpunt. Ook dit 
jaar streven we ernaar inspirerende gastsprekers uit te nodigen tijdens onze vergaderingen. 
Dit maakt de vergaderingen interessanter voor de leden maar ook voor inwoners die de 
vergaderingen bijwonen. 
 
 

• Financiën 
 
Begroting 2021 Begroot 
Waarderingstoelagen leden 
Deskundigenpool 

1.500 

Organisatiefaciliteiten 1.500 
Secretariaat en deelname 
congressen en 
werkbezoeken 

1.500 

Cursussen en 
abonnementen 

1.000 

Kosten externe 
vergaderingen 

1.500 

Communicatie 2.000 
Onvoorzien 10 % 850 
  
Totaal 9.850 
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info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl /  www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl 
 


