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Datum:             3 juni 2021 

Onderwerp:    Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. 

Samensteller: Joke van Zalingen. 

Aanwezig:       Sjoukje van der Loo,  Els Klop,  Henri Brendel,   Marga Brijs,  Coby  Lammers, Pira  
                          Rajahkumar, Jan Willem Hoogendijk, Henk van Goor. 
 
Afwezig:          Thomas van Arendonk en Xandra v.d. Endt 

 

1. Opening. 
Voorzitter Henk heet de vergadering hartelijk welkom en hij zegt blij te zijn weer fysieke 
bijeen te kunnen komen. 
 

2. Toelichting / presentatie over vrijwillige Palliatieve Zorg door Sandra Mauwer. 
Sandra is de coördinator van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nieuwe 
Waterweg Noord. Er ontstaan meer en meer locaties met palliatieve zorg verbonden aan 
verpleeghuizen en ziekenhuizen en apart staande hospices, maar Sandra werkt in de 
thuissituatie. Elke woonvorm waar de cliënt “thuis” is, kan een beroep doen op de VPTZ. Het 
doel is een netwerkje om de cliënt heen te bouwen dat de steun en de verzorging kan geven 
die nodig is en tegelijk de mantelzorger kan ontlasten. Iedereen rond de cliënt kan een 
aanmelding doen, laagdrempelig en kosteloos. Alle vrijwilligers krijgen een opleiding. 
 

3. Mededelingen. 
Trainingen Koepel Adviesraad. Sjoukje en Joke gaan de online-training doen over het signalen 
ophalen in de samenleving, 10 juni 2021. Sjoukje heeft ook nog een workshop gedaan over 
het werven en houden van Adviesraadleden. Komt verder ter sprake bij punt 8. 
 
Colleges eenzaamheid. Els beveelt ze aan. 
ROGplus website/nieuwe stijl. Alles is nieuw aan ROGplus, uitspraak van de naam, locatie en 
website. Bovendien is deze site volledig gekanteld, dat betekent dat er ook veel aandacht 
wordt besteed aan wat mensen zelf kunnen of met hun eigen netwerk. 
Bijeenkomst ROGplus-VraagRaak over preventie. Sjoukje heeft met de consulenten een goed 
overleg gehad. Er komt een nieuwe preventiefolder die mensen vraagt om op tijd na te 
denken over wat ze zelf kunnen doen om langer zelfstandig te blijven (wonen). 
Bijeenkomst Herijking subsidiebeleid. Sjoukje maakt hierover een verslag. 
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Ontwikkeling SOW. Nieuwe directeur wil zich voorstellen aan de AS. We kunnen van de 
gemeente de visie op Werk en Inkomen door SOW verwachten. 
 
Bijeenkomst Gezondheidsplan. Henri, Marga en Els hebben zich hiervoor opgegeven. 
 

4. Ingekomen stukken. 
• Regiovisie ouderen. 
• Brief aan scholen en kinderopvang. 
• Jaarcijfers VraagRaak. 
• Raadsinformatiebrief winstgevendheid zorgaanbieders. 

Alle punten worden ter kennisgeving aangenomen. 
 

5. Verslag van de vorige vergadering, 15 april 2021. 
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de website. 
 

6. Terugblik op Advies Ontwikkelingsagenda WMO. 
Het was lastig om het advies zo te formuleren dat het goed verstaan werd. In de nota werd 
wel aangestipt wat er gedaan gaat worden maar niet hoe ga je dat precies doen. Waar zit het 
stukje regie en coördinatie van de gemeente. En het is een omvangrijk stuk, hoe breng je dit 
op een prettige manier over. Sjoukje antwoordt dat het antwoord van het college onderweg 
is en dat veel opmerkingen en adviezen van de AS zijn overgenomen. 
 

7. Jaarverslag 2020 en werkplan 2021. 
Pira noteert de op- en aanmerkingen uit de vergadering over de infographics. 

• Lettertype duidelijker. 
• Ongevraagde adviezen zijn niet compleet. 
• Niet het aantal bezoekjes, maar wat we bezocht hebben. 
• Vrouwvriendelijker poppetjes. 
• Audiomogelijkheden. 
• Sjoukje zal een aanzet geven voor een verslag en plan in een ondersteunende tekst. 

 
8. Communicatie Adviesraad. 

Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de website. Het wachten is nog op het 
beeldmateriaal van Annet. Pira heeft zijn diensten aangeboden voor de Instagrampagina. 
Marga legt nog eens de werking van de kalender uit. De adviesraadleden worden gevraagd 
kopij aan te dragen. Colomns zijn welkom, mits het raakvlak met het werk van de AS heeft. 
Willem doet alle nieuwigheden en Marga kijkt naar de website. 
 

9. Stand van zaken rond de werkgroepen. 
Werkgroep ouderen/wmo draait goed. Er worden voldoende locaties genoemd om te 
bezoeken. Els zal een lijstje daarvan rondsturen. Henk zal de contacten gaan leggen t.z.t. 
 

10. Actualiteiten. 
Joke heeft een programma op tv gezien die de Jeugdzorg en Veilig Thuis in een ongunstig 
daglicht stelden. Marga weet dat er mensen in Maassluis zijn die weer door de 
belastingdienst als fraudeur zijn aangemerkt. Het nieuw te bouwen appartementsgebouw 
naast de Vloot zou aanvankelijk voor 25% voor Maassluizers bestemd zijn, maar er wordt aan 
gewerkt om hier 50% van te maken.  
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11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 
De volgende vergadering is op donderdag 8 juli in het stadhuis. 
 

12. Sluiting. 
Els deelt nog bloemen uit aan Jan Willem en Pira t.g.h. van hun verjaardag en Henk sluit de 
vergadering. 

 

 
 
 
 
 

 
 

  


