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Datum:             22 september 2021

Onderwerp:    Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis.

Samensteller: Joke van Zalingen.

Aanwezig: Sjoukje van der Loo,  Els Klop,  Henri Brendel,   Marga Brijs,  Coby  Lammers, Henk van
Goor, Margreet Beerhorst (aspirant lid)   en Xandra.

Op de publieke tribune: Sjaak Sprong.

Afwezig:        Thomas van Arendonk , Jan Willem Hoogendijk en Pira Rajahkumar.

1. Opening.
Henk opent de vergadering met een welkom aan allen, in het bijzonder aan Nicole van der
Wekke, directeur van Stroomopwaarts en aan Margreet Beerhorst, aspirant lid.

2. Kennis maken met Nicole v.d. Wekke, directeur van SOW.
Deze regio is nieuw voor haar. De 100 dagen heeft ze achter de rug en ze is onder de indruk
van de bedrijvigheid, de dynamiek, de ambities die er zijn. Er is een gezamenlijke agenda voor
de toekomst opgesteld met de wethouders van de drie gemeenten, de werknemers van SOW
en Nicole. Deze agenda bestaat uit 4 onderdelen.

● Visie  SOW afronden.
● Werken aan kwaliteit.
● Hoe richt je de organisatie in?  Aanpassen  op de tijd van nu. Overdrachtmomenten.
● Rust en focus.

Tussendoor kunnen vragen gesteld worden. Henk bedankt Nicole voor haar heldere
presentatie.

3. Kennis maken met Margreet Beerhorst.
Margreet neemt ons mee langs de  plaatsen waar ze gewoond heeft en noemt alle takken van
zorg, behalve de kraam-en uitvaartzorg, waarin ze gewerkt heeft. Uiteindelijk is ze beland in
de commerciële sector waar ze tot op heden werkzaam is. Daarna volgt een rondje
kennismaking met de adviesraadleden die Margreet nog niet kent.
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4. Mededelingen.
Laura Eylen is geen teamleider meer van VraagRaak. Haar opvolger is Naima el Messaoudi.
Laura blijft wel betrokken bij de herijking Jeugd en team Publiekszaken.
Ingrid wil de AS bijpraten over de stand van zaken rond de herijking Jeugd. Coby zorgt voor
rondzenden van twee voorstellen voor een datum, 13 of 14 oktober.
De nieuwe directeur van STOED komt zich op één van de komende AS-vergaderingen
voorstellen.

5. Verslag van de vorige vergadering, 7 juli 2021.
Pira was die vergadering afwezig, dus anders dan de notering doet vermoeden.
Punt 6. Stand van zaken ontwikkelingsagenda WMO moet zijn: stand van zaken
uitvoeringsprogramma WMO. Verslag wordt goedgekeurd.

6. Terugblik op de bijeenkomst met SOW over de strategische visie.
De vragen die vooraf gesteld waren, zijn op twee na beantwoord. Daar komt men nog op
terug. Henri was enthousiast over het duidelijke verhaal van de twee dames, maar vraagt zich
tevens af wat er terecht komt in het uiteindelijke verhaal. Eerst de reactie van de
gemeenteraden afwachten.

7. Stand van zaken van de werkgroepen +ideeën voor werkbezoeken.
Ouderen en WMO. Els heeft bij VraagRaak gevraagd of ze weer eens kunnen overleggen met
de medewerkers van het basisteam Senioren. Het antwoord is nog niet gegeven. Els vraagt
om een vergaderruimte voor de werkgroep WMO. Dat kan weer beneden vóór de poortjes.
Coby wil graag naar E25, Sjoukje zoekt wie daar de contactpersoon is. Ook werkbezoeken aan
Seniorenwelzijn, Stoed en Rogplus zijn interessant.

8. Actualiteiten.
N.a.v. de uitzending over “Straatarm, Steenrijk “ is er veel kritiek over de gemeente Maassluis
uitgestort, zonder dat men de ware toedracht kende. De woningbouw versus de
groenvoorziening levert levendige discussie op. De Jeugdzorg is door de bank genomen een
derde van haar beschikbare tijd kwijt aan bureaucratie. Tijd die ze liever aan cliënten zouden
besteden.

9. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
Pleidooi adviesraad Haarlemmermeer. Deze adviesraad doet een pleidooi aan de
rijksoverheid om de vastgestelde eigen bijdrage van €19 te herzien, omdat hier oneigenlijk
gebruik van gemaakt wordt. Via de Koepel Adviesraden worden andere adviesraden gevraagd
hetzelfde signaal af te geven. Volgens Els is dit is een bekend probleem en heeft het weinig
zin om dit nogmaals onder de aandacht te brengen. Volgens haar is er een cultuuromslag
nodig bij de professionals als ook bij de afnemers (beter doorvragen naar inkomen en eigen
mogelijkheden).

10. Sluiting.
Henk sluit de vergadering.
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