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1.    Inleiding 
 
Dit is het tweede jaarverslag van de Adviesraad Samenlevingszaken. De Adviesraad is in 2011 
samengesteld.  
De gemeente Maassluis wil met deze Adviesraad een gestructureerde vorm van periodiek 
overleg scheppen. Zij bestaat uit cliënten en belanghebbenden die overleggen over 
beleidsvorming en beleidsontwikkeling op het gebied van samenlevingszaken. Hieronder 
vallen onder meer de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW), De Wet Werk en Bijstand (Wwb).  De Adviesraad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.  
De Raad doet dit  door een kritische reflectie  op het gemeentelijke beleid op het gebied van 
samenlevingszaken, door het signaleren van leemten daarbij en door het aandragen van 
suggesties ter verbetering van dit beleid. 
  
 

2.   Vormen van overleg  
 
De Adviesraad Samenlevingszaken kent verschillende vormen van overleg: 
 
a) Vergaderingen van de Adviesraad 

De Adviesraad vergaderde in 2012 zeven keer. De belangrijkste onderwerpen waren: 
- 25 januari: de fusie tussen Seniorenwelzijn en de Argos Zorggroep, 
- 7 maart: advies over werk en inkomen van jongeren in Maassluis 
- 31 mei: advies over de prioriteiten van het gemeentelijke beleid  van de gemeente 

Maassluis voor 2013 en later, en advies over het beleidsplan schuldhulpverlening. 
- 11 juli:  terugblik op de reactie van de gemeente op het beleidsplan 

schuldhulpverlening 
- 19 september: opbouwen van relaties met de achterban en 

deskundigheidsbevordering van de leden van de Adviesraad en de deskundigenpool 
- 31 oktober: advies over Benchmark Wmo-voorzieningen  en een zelfevaluatie van de 

Adviesraad 
- 12 december: terugblik op de gezamenlijke bijeenkomst op 29 november over 

ervaringen met sociale zekerheid in Maassluis 
 
b) Vergaderingen van het dagelijkse bestuur 

Alle vergaderingen werden voorafgegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur, 
waarbij werd besloten welke onderwerpen op de agenda worden gezet. Ook het overleg 
met de wethouder werd door het dagelijks bestuur voorbereid. 

 
c) Vergaderingen van het dagelijks bestuur met de wethouder van Sociale Zaken 

Om de goede betrekkingen met het gemeentebestuur te onderhouden had elk kwartaal 
overleg plaats met de portefeuillehouder, wethouder Kromdijk. Tijdens deze 
bijeenkomsten werd teruggeblikt op de activiteiten van de Adviesraad in de 
achterliggende periode. Tevens kwamen hier onderwerpen aan de orde die in de 
Adviesraad leven en waar de Adviesraad gaarne aandacht van het gemeentebestuur 
wilde of het gemeentebestuur op wilde attenderen. Ook gaf de wethouder een blik op de 



actuele ontwikkelingen op thema’s en van belang zijn voor de Adviesraad, zoals 
veranderingen in het beleid als gevolg van het lenteakkoord in het voorjaar en in het 
najaar  het regeerakkoord van het nieuwe Kabinet van VVD en PvdA.  
 

d) Deelname aan bijeenkomsten met een adviserend karakter 
- 29 mei: gesprek met medewerkers van de afdeling Welzijn over hoe vrijwilligers 

actief kunnen worden geworven; 
- 29 november: bijeenkomst van Adviesraad, deskundigenpool en reeks genodigden 

van belanghebbende organisatie over ervaringen met sociale zekerheid in Maassluis. 
- In de tweede helft van 2012 heeft elke 2 maanden een bijeenkomst plaats gevonden 

van de werkgroep “veranderingen in sociaal beleid” van de adviesraad met het hoofd 
van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente over actuele thema’s die binnen de 
Adviesraad spelen, 

- Periodiek heeft overleg plaats gehad met de voorzitters van de Wmo-adviesraden 
van Vlaardingen en Schiedam. Incidenteel had ook overleg plaats met de voorzitters 
van de Maassluise Sportraad en de Culturele Raad Maassluis. 

- Op 28 november namen een aantal leden van de Adviesraad deel aan een 
bijeenkomst over burgerparticipatie. 

- Er werd een bijdrage geleverd aan de werkgroep die het bestek voor de aanbesteding 
van de regiotaxi begeleidde. 

 
 

3. Werkgroepen 
 
Ter voorbereiding van besluitvorming in de Adviesraad werden reeds in 2011 enkele ad hoc 
werkgroepen samengesteld, die doorgaans uit zowel leden van de Adviesraad als uit leden 
van de deskundigenpool bestonden (zie vorig jaarverslag). In het voorjaar van 2012 besloot 
de Adviesraad om vaste werkgroepen te vormen.  Hiervoor waren meerdere redenen. Het 
taakveld van de Adviesraad is breed en het is moeilijk voor de leden om op alle 
aandachtsvelden voldoende deskundig te zijn. Omdat werkgroepen parallel aan elkaar 
werken kunnen meer onderwerpen aan de orde komen en kan dieper op zaken worden 
ingegaan; in de voltallige Adviesraad vergt dit teveel tijd. Tevens biedt deze werkwijze 
betere mogelijkheden om signalen op te pikken en met elkaar te bespreken.   
De werkwijze is dat de werkgroepen minimaal 3 á 4 maal per jaar bij elkaar komen en dat 
elke werkgroep een trekker heeft die een en ander organiseert. 
Er zijn op het einde van het jaar 6 werkgroepen:  
1. Verandering in sociaal beleid: Jannie van der Kruk (trekker), Jan Spoor, Joke Cats, Gijs 

van Leeuwen, Thea Saktoe, Zeki Celikkaya, Anita van Kleef, mevr. Yousfi, mevr. Rüter, 
Henk Zwaneveld, Melanie Steketee, Hans de Jong, Rawa Ieshi, Angelique Tuitel. 

2. Wmo-ontwikkelingen: Alfons Kramer (trekker), Trudi van Doornik, Ger Kalkman, Paul 
van Gijzen, Elly Middelburg. 

3. Veranderingen in de jeugdzorg: Trudi van Doornik (trekker), Loura Raamsdonk, Wilma 
Sprong, Rawa Ieshi, Caroline Janson. 

4. Ontwikkeling Woonservicezones: Gerry Hanneman (trekker), Mia van Haaren, Thea 
Saktoe, Jan van de Wijgaart, Johan de Waard. 



5. Communicatie: Gerry Hanneman(trekker), Emine Özcan, Trudi van Doornik, Hans de 
Jong, Jan van de Wijgaart. 

6. Seniorenbeleid: Mia van Haaren (trekker), Gerry Hanneman, Johan de Waard. 

 
 
4. Adviezen 
 
In 2012 werden de volgende adviezen afgerond: 
 

Onderwerp Gevraagd door ….. of 
uit eigen initiatief 

Datum waarop advies             
is uitgebracht 

Toekomstig Beheer en 
exploitatie van 
sportaccommodaties 
gemeente Maassluis 

Door B en W aangevraagd 28 februari 2012 

Werk en inkomen Jongeren in 
Maassluis 

Op eigen initiatief van de 
Adviesraad 

23 april 2012 

Voorbereiding beleid 2013 en 
volgende jaren 

Door B en W aangevraagd 31 mei 2012 

Beleidsplan activerende 
schuldhulpverlening 

Door B en W aangevraagd 11 juni 2012 

Benchmark WMO 2012 Door B en W aangevraagd 26 november 2012 

Pilots Maatschappelijk 
aanbesteden 

Op eigen initiatief van de 
Adviesraad 

26 november 2012 

 
 
 

5. Deelname aan bijeenkomsten en bezoeken 
 
De leden van de Adviesraad en van de Deskundigenpool namen deel aan een reeks van 
bijeenkomsten en symposia, zoals: 
- Bijeenkomst van Zorgbelang over PGB’s, bijeenkomst over veranderingen in de 

AWBZ/begeleiding, bijeenkomst nuldelijns en eerstelijns gezondheidszorg van de 
stichting LOIS, bijeenkomst over kanteling  van Zorgbelang en Mezzo, bijeenkomst van 
de Landelijke Cliëntenraad (LCR) over de nieuwe WWNV, bijeenkomst met STOED over 
wijzigingen in de GGZ, bijeenkomst over ”Wat er staat te gebeuren in de ouderenzorg”, 
bijeenkomst over woonservicegebieden,  bijeenkomst van Argos in DrieMaasHave, 
bijeenkomst van SPOC over schuldhulpverlening, bijeenkomst “Focus op werk”, 
bijeenkomst Maasdelta over huisuitzetting, kennisbijeenkomst  “Crisis maakt creatief in 
de informele zorg, ontmoetingsdag Vluchtelingenwerk, bijeenkomst SPOC Zuid Holland 
over bijzondere bijstand, bijeenkomsten over maatschappelijk verantwoord verenigen,  

- Werkbezoek aan het Centrum voor Jeugd en Gezin 
- Werkbezoek aan het project E 25 : “de Bus” 
- Excursie naar dagopvang en dagbesteding van gehandicapten van Ipse de Bruggen in 

Vlaardingen,  



6. Samenstelling van de adviesraad en van de deskundigenpool 
 
 
In de loop van 2012 werden 2 nieuwe leden van de Adviesraad benoemd: Emine  Özcan en 
Zeki Celikkaya. Elly Middelburg beëindigde haar lidmaatschap, doch werd lid van de 
deskundigenpool. De Adviesraad bestond aan het einde van het jaar uit 14 leden:  
Joke Cats, Zeki Celikkaya ,Trudi van Doornik (plaatsvervangend voorzitter),  Paul van Gijzen, 
Mia van Haaren , Gerry Hanneman, Ger Kalkman, Alfons Kramer (voorzitter), Jannie van der 
Kruk, Gijs van Leeuwen (secretaris), Emine Özcan, Thea Saktoe, Loura van Raamsdonk en Jan 
Spoor. 
 
Er werden 2 nieuwe leden van de deskundigenpool benoemd, te weten Caroline Janson en 
Elly Middelburg. Daarentegen beëindigden Elisabeth Adam, Marcella Duivelaar, Jill Mos, 
Anita Rosman hun lidmaatschap. De deskundigenpool bestond op het einde van 2012 uit 13 
leden : Caroline Janson, Hans de Jong, Anita van Kleef, Elly Middelburg, Rawaa Iehsi, mevr. S. 
Rüter, Wilma Sprong, Melanie Steketee, Angelique Tuitel, Johan de Waard, Jan van de 
Wijgaart, mevr. S.E. Yousfi en Henk Zwaneveld.   
 
De Adviesraad werd ambtelijk ondersteund door Karin Maas. 
 
 

7. Communicatie 
 
1. De Adviesraad stelde in zijn vergadering van maart een communicatieplan vast. Dit werd 

voorbereid door de betreffende werkgroep.  Dit communicatieplan is leidend voor hoe 
de Adviesraad wil omgaan met informatievoorziening. 

2. In 2012 werd driemaal een infobulletin uitgegeven, waarin de belangrijkste 
wetenswaardigheden over de werkzaamheden van de Adviesraad worden opgenomen. 

3. Adviezen, verslagen van vergaderingen, werkplan  jaarverslag etc. werden opgenomen 
op de website  http://www.maassluis.nl/zorg-en-welzijn/adviesraad-
samenlevingszaken_43651/ en zijn daar voor ieder te raadplegen. 

4. In 2012 werd een CV-bundel van de leden van de Adviesraad afgerond. 
5. In 2012 werd een aanzet gemaakt die in 2013 zal uitmonden in meer publiciteit over de 

werkzaamheden van de Adviesraad (flyers, posters en publiciteit in de Schakel). 
 
 

8. Financiën 
 
De realisatie van de begroting komt op een bedrag van € 2.553  
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