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1. Welkom & opening
Alfons opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergaderingen van de Adviesraad
Samenlevingszaken zijn openbaar. Er zijn drie toehoorders aanwezig.
2. Inspraak/Vragen halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen halfuur.
3. Mededelingen
Paul en Mia zijn op 5 maart naar het Regionaal Netwerkoverleg Zorg geweest van
Zorgbelang. In dit overleg wordt gesproken over allerlei onderwerpen op gebied van zorg
zoals bijv. ouderen- en gehandicaptenvervoer. Wat speelt er, wat zijn de zorgen? Het
overleg is 4x per jaar. Het volgende overleg op 4 juni gaat over Mantelzorg.
Ger is op 5 maart naar de landelijke GGZ-clientenraad geweest. Iedereen heeft veel
zorgen over de ontwikkelingen rondom de AWBZ en de Wmo. Maassluis blijkt het nog niet
zo slecht te doen, want er is voldoende aandacht voor de GGZ. Daar mag Maassluis
volgens Ger best trots op zijn.
Mia geeft aan dat wethouder Pieter Kromdijk op 21 februari een presentatie heeft
gehouden voor de ouderenbonden over de ontwikkelingen rondom de AWBZ en de Wmo.
Deze presentatie was zeer verhelderend. Karin vult aan dat het misschien goed is om deze
presentatie ook aan de adviesraad te geven.
Joke en Gijs zijn naar de themabijeenkomst van de gemeenteraad geweest over
Armoedebeleid. In de presentatie die wethouder Pieter Kromdijk hierover gaf, werd
duidelijk dat armoede verder gaat dan alleen inkomensproblematiek. Jannie stuurt de
presentatie nog aan iedereen toe.
Alfons geeft een mondelinge terugkoppeling van het overleg van het DB met wethouder
Pieter Kromdijk van 28 februari jl. Het jaarverslag 2012 en het conceptwerkplan 2013 zijn
kort besproken. Vervolgens heeft Pieter kort de stand van zaken over de Proeftuin
Maassluis toegelicht. Naar verwachting zijn de eerste resultaten eind juni beschikbaar.
Verder zijn de klachten over de nieuwe vervoerder van de Regiotaxi besproken. Pieter
heeft aangegeven dat er een klankbordgroep is ingesteld waaraan o.a. Paul deelneemt.
Inmiddels zijn door de nieuwe vervoerder verbeteringen ingesteld. De resultaten daarvan
moeten worden afgewacht.
Als laatste zijn schuldhulpverlening en armoedebeleid aan de orde geweest. De adviesraad
heeft zorgen dat nu zoveel partijen op het terrein van schuldhulpverlening bezig zijn, dat
het misschien teveel wordt. Wat Pieter betreft hoeft de hoeveelheid aanbod niet per se
tot concurrentie te leiden. De gemeente houdt de regie en zorgt dat iedereen op één lijn
zit. De uitvoering moet gericht zijn op de inwoners en niet op eigen gewin.
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4. Ingekomen/uitgaande stukken
Gijs geeft een korte toelichting op de stukken:
Inkomend:
Reactie op de adviesaanvragen voor 2013 van de afdelingen Welzijn en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid: De in de reacties genoemde onderwerpen zijn verwerkt in het
werkplan.
Brief van het LPGGZ over algemene leveringsvoorwaarden GGZ: De brief is ter
kennisneming.
Uitnodiging Provinciaal Netwerkoverleg WSW-raden ZH op 6 maart: Het overleg valt
helaas samen met deze vergadering.
Brief Zorgburo Rijnmond: Het Zorgburo uit in de brief zorgen over wat de overheveling van
de ZWBZ-begeleiding naar de WMO voor hen gaat betekenen en wil daarover in gesprek
met wethouder Pieter Kromdijk. Ger geeft aan dat het een hele kleine organisatie is van 2
personen en 25 cliënten in heel Rijnmond. Zorgpunt is wat hem betreft dat zij geen
cliëntenraad kennen en daardoor in feite voor hun cliënten kunnen beslissen wat goed
voor hen is. De reactie van de gemeente wordt eerst afgewacht.
Uitgaand:
Het jaarverslag over 2012 is aan de gemeente toegestuurd.
Gijs vraagt aandacht voor de nieuwe leden van de deskundigenpool en verzoekt de trekkers van
de werkgroepen zo snel mogelijk contact met hen op te nemen.
5. Verslag vorige vergadering van 23 januari 2013
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag: Alfons: 16 mei gaat over GZ en verstandelijk gehandicapten.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
1. Alfons, Ger en Gijs zijn bezig met de voorbereidingen voor een bijeenkomst op 16 mei
over de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo en komen binnenkort met
een voorstel.
2. De memo over schuldhulpverlening wordt geschrapt. Er zijn de laatste tijd geen signalen
over problemen binnen gekomen. Eventuele problemen kunnen gemeld worden bij de
gemeente.
3. Joke heeft vanuit de Voedselbank binnenkort een gesprek met StOED. Ger kijkt of hij
daarbij kan aanschuiven. Actiepunt wordt geschrapt.
4. Afgerond. De cursus is op 10 april. Zie ook agendapunt 10.
5. Afgerond. Dit is in het werkplan verwerkt. Zie agendapunt 6.
6. De werkgroep is nog niet bij elkaar geweest.
7. Er wordt druk gezocht naar nieuwe leden voor de adviesraad en deskundigenpool. In
maart gaat de publiciteitscampagne lopen.
8. Loopt. Het Twitteraccount is aangemaakt. De naam is ASmaassluis. Emine gaat volgens
de afspraken namens de adviesraad twitteren. Eventueel gebruik van Facebook en
andere nieuwe media staan voorlopig in de wacht. Volgt tzt.
9. Karin gaat hier achteraan zodra de nieuwe stadsgids voor 2014 voor druk gereed wordt
gemaakt. Volgt tzt.
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6. Werkplan en begroting 2013
Gijs geeft een korte toelichting op het werkplan en de bijbehorende begroting. Het werkplan
en de begroting worden,op nog enkele tekstuele wijzigingen na, vastgesteld. Gijs verwerkt de
laatste wijzigingen en stuurt het werkplan daarna aan Karin.
In het overleg met wethouder Pieter Kromdijk met het DB is besproken dat door de indeling
in werkgroepen de werking van de adviesraad lijkt te versnipperen. De wethouder heeft
benadrukt dat de adviesraad integraal moet blijven werken en dat er dus goede afstemming
moet zijn tussen de werkgroepen onderling.
Het DB heeft geconstateerd dat in de afgelopen jaren niet volledig gebruik is gemaakt van het
beschikbare budget voor de adviesraad en verwacht dat dit de komende jaren ook niet zal
gebeuren. Ook dit jaar komt de begroting ruim lager uit. Daarom stelt het DB voor om het
budget van de adviesraad structureel met € 5.000,- te verlagen en dat in het eerstvolgende
overleg aan de wethouder aan te geven. Het voorstel is akkoord.
7. Publiciteitscampagne
Het doel van de publiciteit is om meer leden voor de deskundigenpool en voor de adviesraad
zelf te vinden. Karin vertelt kort de stand van zaken. De flyer, posters en advertenties zijn
klaar. Op donderdag 14 maart komt de eerste advertentie met het persoonlijke verhaal van
Alfons in de Maassluise Courant, De Schakel. Daarna volgen nog 5 weken opeenvolgend de
advertenties met het verhaal van Paul, Gijs, Jan, Trudi en Mia. Tevens staan er van 18 maart
t/m 1 april borden langs de weg met de grote posters die oproepen om lid te worden van de
deskundigenpool van de adviesraad. De flyer geeft uitleg over wat de adviesraad doet.
De A3 posters en flyers worden aan het einde van de vergadering aan iedereen uitgedeeld
voor verpreiding door de stad. Voor meer posters en flyers kan iedereen bij Karin terecht. Het
is nu afwachten wat deze publiciteit gaat opbrengen.
8. Rooster van aftreden
Zoals afgesproken geven de aftredende leden aan of zij zich wel/niet herverkiesbaar stellen.
Joke geeft aan dat zij aftreedt. Alfons heeft vorige vergadering al aangegeven door te gaan
totdat zich een goede andere kandidaat voor het voorzitterschap aanmeldt. Ook Gerry,
Loura, Paul en Trudi geven aan door te willen gaan.
In de volgende vergadering wordt afscheid van Joke genomen. Dan zijn er twee vacatures in
de adviesraad. Karin schrijft een herbenoemingsadvies voor het college. Binnenkort
ontvangen Alfons, Gerry, Loura, Paul en Trudi dan een herbenoemingsbrief, en Joke een
ontslagbrief.
9. Terugrapportage van de werkgroepen
De trekkers van de vaste werkgroepen doen verslag van de stand van zaken:
1. Veranderingen sociaal beleid: Op 26 februari heeft de werkgroep overleg gehad met het
hoofd van de afdeling Sozawe. Het verslag hiervan is nog niet binnen, maar zal Jannie zo
snel mogelijk doorsturen.
2. Wmo-ontwikkelingen: Gijs is tijdelijk bij de werkgroep aangeschoven vanwege de
organisatie van de themabijeenkomst op 16 mei. Alfons licht toe dat deze
avondbijeenkomst zal gaan over de taken die van de AWBZ naar de Wmo overgaan voor
mensen in de geestelijke gezondheidzorg en/of met een verstandelijke beperking. Het
gaat om ruim 400 mensen die hiermee te maken krijgen in Maassluis, dus om een grote
groep.
Er worden zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen uitgenodigd, en zorgverleners,
ambtenaren, gemeenteraadsleden, de leden van de deskundigenpool en natuurlijk van de
adviesraad zelf. Er komen een aantal sprekers waaronder Robert van der Krogt van StOED,
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Rob Wijling namens de cliëntenraad van StOED, mevrouw Karels van ASVZ en een ouder
van iemand met een verstandelijke beperking en als laatste komt wethouder Pieter
Kromdijk aan het woord. Na de pauze wordt gediscussieerd over stellingen die iedere
spreker van tevoren heeft doorgegeven.
Gijs geeft aan dat bij diverse organisaties posters worden opgehangen en uitnodigingen
neergelegd zodat zoveel mogelijke betrokkenen weten dat zij welkom zijn. Ook komt er
een aankondiging in de Schakel. Hiervoor zoekt de werkgroep de samenwerking met de
werkgroep Communicatie.
Paul geeft aan dat hij in de toekomst op dit gebied ook graag aandacht voor de lichamelijk
gehandicapten wil.
3. Veranderingen jeugdzorg: De werkgroep is gisteren bij elkaar geweest. Caroline Janson is
nieuw in de werkgroep vanuit de deskundigenpool en momenteel de enige in de
werkgroep die kinderen heeft. Trudi wil graag een afspraak maken met wethouder Gerard
van der Wees om een aantal punten over het jeugdbeleid van de gemeente te bespreken,
zoals de rol en taken van de leerpichtambtenaar en de resultaten van het jeugdbeleid,
zoals Veilig Opgroeien. Karin zorgt dat de afspraak zo snel mogelijk gemaakt wordt.
Op 10 april aanstaande heeft de werkgroep weer een afspraak met de coördinator van het
CJG. De werkgroep komt vervolgens op 1 mei weer bij elkaar.
4. Ontwikkeling woonservicezones & Seniorenbeleid: De werkgroep is op 7 januari voor het
laatst bij elkaar geweest. Binnenkort wordt er weer een overleg gepland en dan ook met
de nieuwe deskundigenpoolleden erbij.
5. Communicatie: De werkgroep is niet bij elkaar geweest.
10. Wat verder nog ter tafel komt (W.v.t.t.k.) & Sluiting
Gijs geeft aan dat de cursus op 10 april om 12 uur staat gepland. Dit was de datum en
tijdstip waarop de meeste leden van de adviesraad kunnen. Hopelijk kunnen degene die
nu niet kunnen nog schuiven in hun agenda. Voorafgaand is er een broodjeslunch. Graag
doorgeven aan Karin wanneer iemand dieetwensen heeft.
Karin heeft voor de adviesraad een uitnodiging ontvangen om mee te denken over een
nog te realiseren natuurspeeltuin in Maassluis. Paul is al uitgenodigd en Trudi wil ook
graag meedenken vanuit de werkgroep Jeugd. Zij zal kijken of Caroline Janson mee wil.
Joke vraagt welke scholen erbij betrokken zijn. Karin vraagt dat na en meldt Trudi aan.
Trudi geeft aan dat op 21 maart in Maarssen een interessant congres is ‘Actualiteiten
Schuldhulpverlening. Trudi kan er zelf helaas niet heen.
Joke vraagt aandacht voor de kroonappels. De Voedselbank Maassluis heeft ook een
inzending gedaan in de categorie jeugd.
Joke licht toe dat kinderen willen meedoen: op school, in de maatschappij en met sporten.
Voor gezinnen die cliënt zijn bij de Voedselbank is er vaak geen geld voor sport. Daarom
wil de Voedselbank de ca. 140 kinderen van 0 t/m 18 jaar laten sporten: de baby's/peuters
met zwemmen of gymmen. De kinderen van 4 t/m 18 door te sporten en lid te kunnen
worden van een sportvereniging. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en
voelen ze zich niet buitengesloten én hebben ze voldoende beweging. Dit zorgt weer voor
een betere (mentale) gezondheid en een goede tijdsbesteding.
Aankomend weekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen uit Maassluis hierop stemmen.
De initiatieven met de meeste stemmen in Maassluis gaan door naar de volgende en
regionale ronde.
Alfons vraagt of bijv. babyzwemmen heel erg leeft in Maassluis. Joke geeft aan dat dit
zeker het geval is. Het activeert namelijk niet alleen de kinderen, maar indirect ook de
ouders.
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Paul geeft naar aanleiding van agendapunt 1, het Regionaal Netwerkoverleg Zorg aan dat
hij zich niet aansluit bij hetgeen is besproken over het gehandicaptenvervoer. Mia legt uit
dat de voorzitter van de ANBO Schiedam, Nico van Vliet een project is gestart om vervoer
voor ouderen in Schiedam goedkoper te krijgen. Daarvoor is geld beschikbaar in de regio
Rotterdam. Volgend jaar start een pilotproject om ouderenvervoer te regelen met
vrijwillige inzet, die dan (opstap)punten aan doen die voor ouderen belangrijk zijn. Wat
Paul tegenstaat in dit project is de inzet van vrijwilligers wanneer het gaat om
gehandicaptenvervoer. Mia volgt de voortgang van het project.
Alfons bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende openbare vergadering is op 17 april 2013.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
07-03-2012

2

06-03-2013

3

31-10-2012

4

29-06-2011

Wie
Alfons, Ger &
Gijs
Trekkers van de
werkgroepen
Werkgroep
Communicatie
Allen

5

27-04-2011

Karin

6

23-01-2013

Karin

Wat
Voorstel bijeenkomst AWBZ naar
Wmo
Contact leggen met de nieuwe leden
van de deskundigenpool
Verzendlijst opstellen voor
infobulletin
Zoeken naar geschikte kandidaten
voor AS en Deskundigenpool
Verdere inzet nwe media als
Facebook, , etc.
Vermelding van de adviesraad in de
stadgids

Wanneer klaar
17 april 2013
ZSM
Voorjaar 2013
Loopt
Loopt
Eind 2013
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