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Datum:             1 juni  2022 

Onderwerp:    Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. 

Samensteller: Joke van Zalingen. 

Aanwezig:       Sjoukje van der Loo,   Henri Brendel,  Coby  Lammers, Henk van Goor,  Xandra v.d. Endt   
Thomas van Arendonk,  Pira Rajahkumar, Janice Sewray. 

Afwezig   : Margreet Beerhorst, Jan Willem Hoogendijk. 

 

We vergaderen dit keer in het stadhuis met het oog op de filmshots die gemaakt worden voor een 
filmpje waarin wordt uitgelegd wat de Adviesraad doet (t.b.v. de website). 

 
 

1. Opening. 
Henk opent de vergadering met een welkom aan allen en in ’t bijzonder aan 
kandidaat-lid Janice, die al een paar werkbezoeken heeft meegedraaid.  
 

2. Mededelingen. 
Sjoukje, Henk en Margreet hebben een opzetje gemaakt over de vraag Hoe werken 
we met elkaar als Adviesraad en hoe betrekken we de Deskundigenpool? Dit 
onderwerp pakken we na de zomer op (inclusief de leden van de Deskundigenpool). 
 
Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma Onderwijskansen moeten worden 
herzien. Deze worden in twee delen aan de AS voorgelegd voor advies. Het 
uitvoeringsprogramma voor de zomer, het beleidsplan na de zomer. 
 
Sjoukje heeft contact gehad met de projectleider die voor de drie MVS-gemeentes 
een vervoersloket gaat opzetten. Dit loket moet ervoor zorgen dat inwoners die 
ondersteuning nodig hebben bij hun vervoer een voorziening op maat krijgen. Dit is 
bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van het doelgroepenvervoer op indicatie 
(bv. de Regiotaxi) en aanvullend vervoer (zoals Argos Mobiel). Hij komt de plannen 
toelichten in de vergadering van eind augustus. 
 

3. Verslag van de vorige vergadering, 9 maart 2022. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
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4. Overzicht activiteiten in 2022. 
We nemen de lijst door, waarbij gekeken wordt wat er afgevinkt is en waar voor nog 
afspraken gemaakt moeten worden. Henk zegt dat we een uitnodiging kunnen 
verwachten van de Turkse moskee. Hij heeft een prettig gesprek gehad met de 
voorzitter van deze moskee.  
In het verlengde daarvan is Sjoukje aanwezig geweest bij een bijeenkomst van het 
platform van kerken, waarbij ze heeft gewezen op de Adviesraad en haar 
doelstellingen (en het ophalen van signalen uit de samenleving). Wellicht hebben de 
kerken zicht op problematiek als armoede en eenzaamheid onder hun leden. Ook 
vraagt zij of de aanwezigen betrokken Maassluizers kennen die misschien interesse 
hebben in de Adviesraad. 
Het eerstvolgend werkbezoek is bij ROGplus op 8 juni om 10.30 uur en daarna op 15 
juni een ontbijt en kennismaking bij de Hooftzaak om 9.30 uur. 
Sjoukje heeft de ouderenadviseur van Seniorenwelzijn gesproken die graag op een 
vergadering van de Adviesraad komt vertellen wat zij doet. Hier zal ook “welzijn op 
recept” aan de orde komen. Maar dit komt na de vergadering van 31 augustus a.s, 
daar is de agenda al vol. 
 

5. Actualiteiten/ wat is opgevallen in de media 
Joke vraagt hoe het geregeld is in Maassluis wanneer huurappartementen in de 
verkoop komen en mogelijk opgekocht worden door investeerders. Een 
aandachtspunt voor de (nieuwe) wethouder Volkshuisvesting? Henk heeft een leuk 
berichtje in de krant gelezen over een activiteit voor kinderen uit Oekraïne. Coby 
deelt haar slechte ervaringen over de huisvesting van mensen die na een 
ziekenhuisopname moeten revalideren.  
 

6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 
Xandra belooft ons de documenten van het jaarcongres Wijkteams, waaraan ze heeft 
deelgenomen, op de mail te zetten. Ze vraagt aandacht voor het (blijven) betrekken 
van de leden van de Deskundigenpool. Sjoukje antwoordt dat deze leden alle stukken 
en uitnodigingen voor bijeenkomsten en werkbezoeken krijgen. En daar soms ook 
aan deelnemen. 
 

7. Sluiting. 
Henk sluit de vergadering. 
 
 

 


