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Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Maassluis 

Op 25 april ontving de Adviesraad Samenlevingszaken een uitnodiging van U om voorstellen in te 
dienen voor de besteding van de VVSV-gelden. 
Bijgaande treft U een drietal voorstellen aan. De aard van deze voorstellen is heel verschillend 
en wellicht zullen ook de andere Raden voorstellen indienen, zodat U ruime keuzemogelijkheid 
heeft. Wij doen U daarbij de suggestie om de ideeën die nu niet gehonoreerd kunnen worden 
wellicht in een ander verband nog eens in gedachten te nemen. 

Hoogachtend ^ 

Adviesraad Samenlevingszaken 

Drs. G.G. van Leeuwen 
secretaris 



Bijlage 1 

Extra speeltoestellen in de natuurspeeltuin 

Op dit moment worden er plannen gemaakt voor een aan te leggen natuurspeeltuin. Enlcele 
leden van de Adviesraad zijn betroklcen bij de discussies. Hierbij is gebleken dat het 
financiële kader voor dit project er toe leidt dat enkele toestellen zijn afgevallen. De suggestie 
bestaat daarin dat deze toestellen met de VVSV-middelen alsnog worden opgenomen in het 
plan. Het zijn toestellen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt. 

Vliegend tapijtschommel 

Dit schommeltoestel is uitstekend geschikt voor kinderen met een beperking. Door middel van 
een vast trektouw/ kan gecontroleerd worden geschommeld. De matras is van RVS 
staalomlijsting, met gevlochten rubbermat als bodem en meet ca. 2,00 x 1,20 meter. 



Een valondergrond van Ecoscape heeft de uitstraling van natuurlijk schors maar is gerecycled 
rubber. Het is een verlijmd product welke ter plaatse wordt gesmeerd. 
De voordelen van dit product zijn: waterdoorlatend, grondwerk vooraf is minimaal, slijtvast, niet 
duur, natuurlijke uitstraling, vlak, rolstoeltoegankelijk. 

Leverancier: Acacia-Robinia 
Prijs*: € 12.000.-
*incl. vracht kosten, montagekosten en valondergrond (Ecoscape). excl. BTW 

Waterplateau met (aangepaste)handpomp en waterspeeltafel 



Waterplateau toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Aangepaste handpomp (met beugel) en verhoogde waterspeeltafel waardoor bespeelbaar door 
kinderen met een beperking. 

Prijs*: €9000.-
*excl. BTW 



Bijlage! 

Communicatie rond de drie transities 

Bijgaande een projectvoorstel voor de besteding van de VVSV-reserve. Het gaat om een 
communicatiecampagne, specifiek gericht op de drie transities. 

Achtergrond 
De komende tijd zijn er grote veranderingen te verwachten in het gemeentelijke beleid, de 
transities op het gebied van Werk en Inkomen (oa wsw/wajong), rond Welzijn en Zorg (de 
AWBZ en WMO) en rond de Jeugdzorg. 
Deze transities gaan een groot aantal burgers van Maassluis direct aan. Allereerst natuurlijk 
de mensen die het direct treft. Uit een overzicht recent blijkt dat ruim 3500 huishoudens in 
Maassluis gebruik maken van minimaal één van de regelingen die hierbij betroldcen zijn. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel burgers die er indirect mee te maken hebben zoals 
mantelzorgers, familieleden, buren en kennissen. Daarnaast instanties die diensten verlenen. 

Voor het grote publiek is het erg moeilijk om een overzicht te houden van wat er speelt. Men 
leest natuurlijk wel een en ander in de krant of hoort wat op TV of radio, doch als men goed 
geïnformeerd wil zijn schiet dit tekort.Toch is het wel van groot belang dat de betroldcenen 
goed geïnformeerd zijn, want ieder zal zo vroeg mogelijk moeten inspelen op de 
veranderingen die gaan komen. Denlc bijvoorbeeld aan de Wajonger die herkeurd moet 
worden en tzt eventueel in de bijstand komen met een uitkering die aanmerkelijk lager is dan 
wat hij nu ontvangt. Denk ook aan de ouderen die meer zelf voor hun zorg moeten betalen. 

Voorstel voor een communicatiecampagne 
Daarom is de gedachte ontstaan om specifiek voor deze drie transities tezamen één 
communicatie-actie op te zetten. Deze dient er op gericht te zijn dat mensen bij de hand 
worden genomen en elk moment kunnen weten wat er speelt en hoe ver het daarmee is. De 
drie transities tezamen omdat er een aantal dwarsverbanden zijn tussen de drie transities. Ook 
omdat veel huishoudens met regelingen uit meer dan één van deze drie domeinen te maken 
hebben. 
Normaal zit bij invoering van een regeling in Maassluis een communicatieparagraaf, doch die 
communicatie vindt doorgaans pas plaats als de besluitvorming is afgerond. In dit voorstel 
begint de communicatie veel eerder. Voorts is in dit voorstel uitgegaan van communicatie 
over de 3 transities in hun onderlinge samenhang, terwijl de communicatie normaal per 
regeling is, los van de andere regelingen. 

Randvoorwaarden voor de communicatiecampagne 
Van belang is dat de mensen zo eenvoudig mogelijk worden geïnformeerd. Dat betekent 
onder andere regelmaat, bijvoorbeeld-maandelijks. Dat betekent ook dat vaste indelingen 
worden gehanteerd. Ook dat het niet te lang en teveel mag zijn. En dat ieder zijn vragen kwijt 
kan en daar een snel en een goed antwoord op kiijgt Goed in die zin dat wat bekend is wordt 
meegedeeld. Ook in die zin dat men aangeeft waar nog aan wordt gewerkt en op welk 
moment er meer zekerheid over komt. In een periode van transities kan men immers vaak nog 
geen ultieme duidelijkheid te verschaffen. 



Afbakeningen zijn verder dat het alleen om de transities moet gaan, dus niet om de 
inhoudelijke informatie over de regelingen zoals ze nu zijn. Ook dient het om een tijdelijke 
actie te gaan, bijvoorbeeld gedurende medio 2013 tot medio 2015. De communicatie
campagne dient op Maassluis te zijn gericht, met daarbij ook verwijzingen naar de NWN 
gemeente daar waar zaken gezamenlijk worden opgepakt. Er dient geen info te worden 
gegeven over standpunten van partijen etc, doch alleen feitelijke infoimatie. 

Inhoud van de communicatiecampagne 
Inhoudelijk zou de communicatie dienen te gaan over de drie transities op volgende velden: 

- informatie over het verloop van de besluitvorming nationaal 
- infoi-matie over de acties die de gemeente onderneemt om tijdig op de overgang van 

taken te zijn voorbereid (werkgroepen die zijn/worden gevormd met hun taken, 
voortgang van de werkgroepen) 

- infoi-matie over de voortgang van de politieke besluitvorming 
- inhoudelijke informatie over hoe het was en hoe het wordt 

Vorm van de communicatiecampagne 
Wat de vorm betreft kan men denlcen aan een aparte stuk op de website van de gemeente. Niet 
ieder heeft een computer en veel mensen lezen niet graag van een computer. Dat betekent dat 
ook schriftelijk informatie wordt verstrekt via de Schakel of via een apart infobulletin. 
Ook zou er een mogelijkheid ontwildceld kunnen worden dat men schriftelijk of via de 
computer een vraag kan stellen (Q en A). 



Bijlage 3 

Projectvoorstel: inrichten van een dlerenpark(je) op het terrein van 
DrieMaasHave 

'Na de realisatie van de nieuwbouw van het verpleeg- & reactiveringscentrum DrieMaasHave 
zal ook het teiTein rondom het centrum een nieuw gezicht Icrijgen. Uitgangspunt van DrieMaasHave is 
het park zo groot mogelijk te maken. Het gras zal waar mogelijk tot aan de bebouwing lopen en er 
worden watercypressen geplant, bomen met een hoge levensverwachting' (Argos Zorggroep). 

Een van de binnentuinen (zie foto) moest 
voor de nieuwbouw wijken. De tuin tussen 
de achterzijde van DrieMaasHave, het 
gemeenteplantoen en het scholencomplex 
a/d Einsteindreef, was een geschenk van de 
Juniorkamer Maassluis bij de opening van 
DrieMaasHave in 1988. 

Nu het ten-ein door het renoveren van het bestaande gebouw nog braak ligt en een yerdere invulling van 
het terrein nog mogelijk l i jk t , stellen w i j voor een bescheiden gedeelte van het teiTcin achter of naast 
DrieMaasHave of een gedeelte van het aangrenzende gemeenteplantsoen in te richten met een 
dierenhoek(je). 

In de huidige DrieMaasHave is het niet mogelijk honden en/of poezen te houden. Wel is het in principe 
mogelijk om een vogel of een vis te verzorgen. Het in contact brengen van de bewoners met andere 
kleindieren - en we denlcen dan aan geitjes, kippen, ganzen, eenden, konijnen, cavia's enz. zou een 
grote meerwaarde voor de bewoners betekenen en sommigen uit hun isolement halen. 
Bovendien kan een dierenboek ook een belangrijke functie vervullen voor de overige bewoners en de 
leerlingen van de drie basisscholen in de wijk. 
Bij navraag is gebleken dat er genoeg vrijwilligers zullen zijn die hulp willen en kunnen bieden bij de 
verzorging van de dieren en het onderhoud van de dierentuin. 




