Datum:
Onderwerp:

8 december 2021 (digitaal)
Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis.

Samensteller: Joke van Zalingen.
Aanwezig:
Sjoukje van der Loo, Els Klop, Henri Brendel, Coby Lammers, Henk van Goor,
Margreet Beerhorst (aspirant lid), Xandra v.d. Endt, Marga Brijs, Thomas van Arendonk, Pira
Rajahkumar, Jan Willem Hoogendijk.
Afwezig:

Niemand.

1. Opening.
Henk opent de vergadering met een welkom aan allen, in het bijzonder aan Lisette van den
Heuvel, bestuurder van STOED en SeniorenWelzijn.
2. Presentatie door Lisette van den Heuvel.
Aan de hand van duidelijke en overzichtelijke sheets vertelt Lisette wie SeniorenWelzijn en
STOED (Stichting Onder Eén Dak) zijn, wat ze doen en waarom ze er zijn. Tussendoor kunnen
vragen gesteld worden. Sjoukje vraagt of ontmoetingscentrum Oud Sluys alleen voor de
bewoners is of ook een wijkfunctie heeft. Het betreft het laatste en dat verdient meer
bekendheid dan nu het geval is. Welzijn op recept is ook een product van SeniorenWelzijn,
op doorverwijzing van de huisarts. Het gaat dan ongeveer 210 contacten per week.
Voordat we verder gaan, benutten we deze gelegenheid, nu de meesten online zijn, om
Thomas en Pira voor te stellen aan Margreet en vice versa. Margreet legt nog even kort uit
wie zij is en wat zij doet.
3. Mededelingen.
• Discussie De AS onderweg naar morgen. In een voorbespreking met Henk, Margreet, Els
en Sjoukje is gekeken naar de toekomst van de Adviesraad. Directe aanleiding is het
vertrek van Marga en Els. Het DB mist al lang een secretaris en na het vertrek van Els is
Henk het enige lid van het DB. We moeten opnieuw kijken naar de structuur en de
taakverdeling. Eigenlijk zou deze vergadering gebruikt worden voor dit onderwerp, maar
dat was nu niet wenselijk, omdat we gedwongen werden digitaal te gaan. We wachten
tot we weer fysiek kunnen vergaderen.
• Terugblik bestuurlijk overleg. Sjoukje memoreert het afscheid van Marga en Els, waarbij
ook de drie wethouders aanwezig waren, waaruit we mogen opmaken dat het werk van
de Adviesraad gewaardeerd wordt.
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Terugblik bezoek VraagRaak. In geval van een wachtlijst, houdt de beheerder van die
wachtlijst de ontwikkelingen in de gaten, houdt contact met de cliënt in kwestie en trekt
indien nodig aan de bel. De lijntjes tussen VraagRaak en ROGplus zijn heel kort, er wordt
in overleg bepaald wie bij wie terecht kan.
Mededeling over buurtgezinnen. Er worden te weinig koppelingen gemaakt tussen
Vraag-gezinnen en Gastgezinnen. Tot op heden 5 koppelingen van de beraamde 25. Tot
de zomer wordt dit afgebouwd en misschien een nieuwe doorstart gemaakt met nog een
gemeente erbij om de loonkosten van de coördinator te rechtvaardigen.

4. Ingekomen stukken.
• RIB inwoners in de knel. Geen commentaar.
• RIB onderzoek veilig huis. Geen commentaar.
• RIB half jaar rapportage WMO. Geen commentaar.
• Jaarplanning vergaderingen in 2022.
• Overzicht van de activiteiten in 2021. Met dank aan Els.
• Verslag van de focusgroep ROGPlus. Henri neemt de plaats in van Els als linking pin.
5. Verslag vorige vergadering van 27 oktober 2021.
N.a.v. punt 8. Els weerlegt het bezwaar van Xandra dat er te weinig geld gereserveerd wordt
voor huishoudelijke hulp.
N.a.v. punt 9. Fotograaf Annette kan haar opdracht niet afmaken. Sjoukje heeft een
vervanger op het oog.
6. Stand van zaken rond de werkgroepen+ ideeën voor werkbezoeken.
Het werkbezoek aan de Hooftzaak moest uitgesteld worden en InBlik staat in de planning
voor 2022. Bezoeken aan Dukdalf en VraagRaak daarentegen zijn afgerond. Ook hier speelt
Corona ons parten. Coby neemt de werkgroep WMO/ Ouderen over van Els. Xandra vraagt
hoe de werkgroep Jeugd is georganiseerd. Dat waren Coby (trekker) Henri en Els en Pira.
Sjoukje zegt dat er op het gebied van jeugd voorlopig weinig nieuw beleid te verwachten is.
De herijking Jeugd heeft prioriteit. Daarover is al een advies uitgebracht.
7. Actualiteiten/wat is je opgevallen in de media.
Het schuldenlab is gelanceerd.
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
Coby heeft een vraag over de subsidieverdeling, inclusief het subsidieplafond.
Marga belooft, hoewel ze nu uit de Adviesraad is, de achterstand bij Communicatie zo snel
mogelijk in te lopen en de website up to date over te dragen.
9. Sluiting.
Henk sluit de vergadering.
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