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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
 
Met uw brief van 10 mei biedt U de Adviesraad Samenlevingszaken de gelegenheid vraagstukken 
aan te dragen die in 2013 en latere jaren meer of minder aandacht zouden moeten krijgen.  De 
Adviesraad maakt gaarne gebruik van deze mogelijkheid.  
 
Naar de mening van de Adviesraad zal in zijn algemeenheid  de sociaal-economische 
problematiek  prioriteit vergen. Het werkloosheidspercentage heeft de neiging te stijgen, de 
overheid moet bezuinigen en moet extra lasten opleggen om de begroting in evenwicht te 
houden. Mensen hebben minder te besteden. Ombuiging van deze negatieve ontwikkelingen 
vraagt dat ook op gemeentelijk niveau de prioriteiten worden verlegd. 
 
De werkgelegenheidssituatie in Maassluis is bijzonder zwak: minder dan de helft van de 
beroepsbevolking werkt binnen de eigen gemeentegrenzen en Maassluis kent ongeveer 900 
werkzoekenden. De Adviesraad adviseert daarbij de gemeente om daar waar kan aandacht te 
besteden aan het creëren van werk. Een van de wegen hiertoe is om ruimte te bieden voor 
bedrijfsvestigingen. Ook zullen ondernemers die investeren in vernieuwing goede faciliteiten 
geboden kunnen worden bijvoorbeeld  in de vorm van infrastructurele werken. Ook bijvoorbeeld  
het faciliteren van vernieuwingen kan de centra aantrekkelijker maken  
 
De Adviesraad heeft zich recent gebogen over de problematiek van de jeugdwerkloosheid in 
Maassluis. Jongeren zijn de eersten die in een situatie van teruglopende werkgelegenheid  geen 
werk kunnen vinden. De Adviesraad adviseerde u op 23 april jl een actieplan te maken voor werk 
en inkomen van jongeren in Maassluis en deed daarbij een aantal suggesties. Kortheidshalve 
verwijzen wij naar deze brief. 
 
Een effect van de economische neergang is ook dat een toenemend aantal burgers te maken 
heeft met problematische schulden en een beroep doet op schuldhulpverlening. De gemeente 
zal in 2013 en volgende jaren de ruimte dienen te scheppen om in deze toenemende vraag te 
voorzien , waarbij ook de nazorg aandacht zal moeten krijgen, zodat betrokkenen niet opnieuw 
in financiële problemen komen. 
 



De overgang van de Wet Werk en Bijstand naar de Wet  Werken naar Vermogen is op het 
moment onduidelijk doch de Adviesraad adviseert hoe dan ook de vinger aan de pols te houden 
en betrokkenen tijdig te informeren, zodra er duidelijkheid komt. In zijn algemeenheid adviseert 
de Adviesraad betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium zekerheid te geven over waar ze 
aan toe zijn. De Adviesraad is er zich daarbij van bewust dat door de vele veranderingen die er 
aan komen en de stapeling van regelingen dit geen eenvoudige taak is. 
 
De Adviesraad ziet met vreugde dat er hard wordt gewerkt aan het scheppen van 
woonservicezones in Maassluis. Aanvankelijk was er sprake van dat er ook in de 
woonservicezone West ruimte zou komen voor een huisartsenpraktijk. Doordat de artsen al in 
gemeenschappelijke huisartsenpraktijken hebben geïnvesteerd lijkt deze echter op het ogenblik 
uit het zicht te verdwijnen. De Adviesraad is van mening dat een huisartsenpraktijk in de 
woonservicezone West node zal worden gemist en vraagt hier de komende tijd aandacht voor 
hoe dit op te lossen. Indien dit niet oplosbaar is zullen er in elk geval goede 
vervoersvoorzieningen moeten komen. Ook zou in de woonservicezone West aandacht besteed 
kunnen worden aan een goede zorgvoorziening  voor ouderen. 
 
De Adviesraad is er zich van bewust dat meer aandacht voor deze punten  gezien de beperkte 
financiële middelen mogelijk ten koste zal gaan van andere uitgavencategoriën. De Adviesraad is 
er evenwel niet aan toe gekomen om deze te benoemen. 
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