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Datum: 7 juli 2021

Onderwerp: Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis.

Samensteller: Sjoukje van der Loo

Aanwezig: Els Klop,  Henri Brendel, Coby  Lammers, Henk van Goor, Xandra v.d. Endt.

Afwezig: Thomas van Arendonk, Willem Hoogendijk, Marga Brijs, Joke van Zalingen

Pira Rajahkumar.

1. Opening.
Henk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met een speciaal welkom voor
spreker Tanja Cats van de Stichting Present.

2. Toelichting / presentatie over Stichting Present door Tanja Cats
Tanja is de coördinator van Stichting Present. Dit is een vrijwilligersorganisatie die stimuleert
dat inwoners iets doen voor hun stad en medemens. Present slaat een brug tussen mensen
die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden (vaak mensen
die leven in armoede, een slechte gezondheid hebben of in een sociaal isolement verkeren)
Onder het motto “Niet pamperen maar activeren” vergroot Present de betrokkenheid bij
Maassluis. Vrijwilligers doen graag iets voor een ander maar dit werk is ook belangrijk voor
henzelf. Opdrachten komen altijd binnen via hulpverleners (w.o. VraagRaak). Present is in 75
Nederlandse gemeenten actief.

3. Mededelingen.
- Het DB heeft op 21 juni een constructief overleg gehad met de drie wethouders.
- Sjoukje vertelt dat er voor de drie adviesraden waaronder de AS, nieuwe reglementen

zijn vastgesteld door het college (i.v.m. een tekstuele wijziging naar aanleiding van de
gewijzigde vergoeding van de leden). Ook het huishoudelijk reglement van de AS moet
opnieuw worden bekeken en aangepast waar nodig.

- In de vrijwilligerskrant die onlangs is verschenen, stond een advertentie van de AS om
leden te werven. Sjoukje zal ook de ouderraden van de scholen in Maassluis benaderen
en via de griffie mensen zich hebben deelgenomen aan de cursus Politiek actief. (Met als
voorbehoud natuurlijk dat inwoners die in Maassluis een functie hebben in de
gemeentepolitiek geen lid kunnen worden van de AS).
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4. Ingekomen stukken.
● Stappenplan Strategische visie op Werk en inkomen. Op 8 september is hierover een

gesprek gepland tussen de AS en SOW. Sjoukje gaat de nieuwe directeur van SOW,
Nicole v.d. Wekke vragen zich te komen voorstellen.

● Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Hierover zijn geen vragen. De informatie kan van
pas komen bij het schrijven van adviezen.

5. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en kan op de website.

6. Stand van zaken Uitvoeringsprogramma  WMO
De AS heeft een reactie gekregen op het uitgebrachte advies. Els vindt dat er behoorlijk veel
is overgenomen door het college. Henri beaamt dat en vindt het ook niet erg dat niet alles is
overgenomen, het is immers een advies.

7. Jaarverslag 2020 en werkplan 2021
De stukken staan inmiddels op de website. De infograhics zijn door iedereen goed ontvangen
ook door de wethouders.

8. Stand van zaken beleidsagenda
Hier valt weinig over op te merken. De AS heeft in het 1e half jaar twee gevraagde adviezen
geschreven over beleidsonderwerpen op de agenda en consultatie op een ander onderwerp.
Het is onduidelijk wanneer de Herijking Subsidiebeleid wordt voorgelegd, maar de AS is door
de betrokken beleidsambtenaar bijgepraat over de stand van zaken.

9. Stand van zaken rond de werkgroepen en ideeën voor werkbezoeken
Sjoukje zal werkbezoeken organiseren bij SOW en VraagRaak. Andere ideeën zijn het
bijwonen van het mantelzorgcafé en de cliëntenraden van de Tweemaster en de
DrieMaasHave. Ook Jongerenwerk E25 en een moskee staan op het verlanglijstje. Aan de
organisaties Seniorenwelzijn, Stoed, ASVZ en het CJG kunnen we een presentatie vragen.
Diane heeft laten weten dat er bij de inloop van Stoed weer ontbijtjes geserveerd worden,
dat zou ook een leuk idee kunnen zijn voor een werkbezoek.

10. Actualiteiten / wat verder ter tafel komt/rondvraag.

Coby doet in september mee aan twee trainingen van de Koepel, over de Wmo en de
Jeugdwet en neemt deel aan een bijeenkomst over het nieuwe jeugdmodel. Verder meldt zij
blij te zijn met het project Next society van de Buzinessclub.
Els staat nog stil bij het verslag van de focusgroep vergadering met ROGplus. Opvallend is dat
het klassieke aanbod aan dagbesteding langzaam aan het veranderen is. Oudere cliënten
vinden het nog steeds fijn om spelletjes te doen en te handwerken. De jonge ouderen hebben
meer behoefte aan gespreksgroepen, culturele creatieve activiteiten en workshops. Dit komt
overeen met wat de Adviesraad al vaker heeft gezegd. Verder is er in de Schiedamse wijk De
Gorzen een interessante proef met een behoefteknop voor mensen die eenzaam zijn. Ilse de
Jong van ROGplus verdiept zich hierin.

De volgende vergadering is op woensdag 22 oktober in Koningshof.
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