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Datum:   31 augustus 2022 
Onderwerp:   Verslag van de vergadering van Adviesraad Samenlevingszaken 

Maassluis 
Samensteller: Joke van Zalingen 
Aanwezig:        Sjoukje van der Loo, Henri Brendel, Henk van Goor, Xandra v.d. Endt   

Thomas van Arendonk, Janice Sewray, Margreet Beerhorst. 
Afwezig :       Coby Lammers en Jan Willem Hoogendijk. 
Op de publieke tribune zit 1 toehoorder, Gursel Gurel. 

 

1. Opening 
 
Voorzitter Henk van Goor opent de vergadering en heet ons van harte welkom, in ’t bijzonder de 
wethouders Bronsveld, Kuiper en Mulder-Sonneveld. 
Zij geven gezamenlijk een korte toelichting op het coalitieakkoord. Mevrouw Mulder is nieuw en 
beheert de portefeuille duurzaamheid, onderwijs, sport &recreatie, jeugd en jongerenwerk. 
De aanwezige leden stellen zich voor aan de wethouders.  
 

2. Toelichting Plan van Aanpak Doelgroepenvervoer MVS door de heer P.Boode. 
 
Pieter Boode is de projectleider van het regionale vervoersloket waaraan wordt gewerkt. 
Over het concept-plan van aanpak kunnen vragen gesteld worden. Sjoukje gaat van alle vragen en 
opmerkingen een reactie maken namens de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. Deze wordt 
– samen met de andere input die is opgehaald van onder meer de adviesraden van Vlaardingen en 
Schiedam -  als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel. En voorzien van een reactie. 
 
Het is een ambitieus plan en een grote klus. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen de 
verschillende vervoersstromen voor mensen met een indicatie efficiënter organiseren in één loket 
met één regisseur en maatwerk toepassen. De AS-leden vinden het verstandig dat het voorlopig 
alleen gaat om het vervoer waar de MVS- gemeenten de opdrachtgevers zijn. Wel wordt gevraagd 
aan de projectleider of de aannames en prognoses in de business case realistisch zijn. Verder is een 
belangrijk aandachtspunt de vraag hoe de financiële ontschotting gestalte krijgt, het samenvoegen 
van de verschillende budgetten is ingewikkeld. En het is in het belang van de reizigers om op een 
klantvriendelijke manier hun reizigersbijdrage te kunnen afrekenen.  
 

3. Mededelingen. 
Sjoukje zegt dat er stappen gezet moeten worden om met elkaar te bepalen hoe de Adviesraad 
verder moet. De werving van nieuwe leden levert niet veel op. Met elkaar zullen we moeten bepalen 
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hoe we verder gaan en wie welke taak wordt toebedeeld. In de laatste vergadering van dit jaar 
zullen we daarover discussiëren, ook met de leden van de Deskundigenpool.  
 
Henk deelt mee dat een bezoek aan de moskee aan de Elektraweg bijna geregeld is. Er is nog geen 
datum geprikt. 
 

4. Verslag vorige vergadering. 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Actualiteiten/ Wat is opgevallen in de media? 
Armoede achter de voordeur door de energiecrisis. Hoe krijg je daar een goed beeld van? Ook het 
gebrek aan opvang van asielzoekers houdt ons bezig. 
 

6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
Daags na de vergadering heeft Sjoukje een mail gestuurd met een nieuwe vergaderdatum, n.l.        
Dinsdag 11 oktober 2022 in zaal de Logger in het stadhuis, aanvang 19.30 uur. 
 

 
 
 
 
 


