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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 vier toehoorders aanwezig.
2. Inspraak/Vragen halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen halfuur.
3. Mededelingen & terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten
Paul heeft 16 april de 1e bespreking van de Klankbordgroep Vervoer van ROGplus gehad.
De uitvoering door de nieuwe vervoerder verloopt nu al aanzienlijk beter dan in de 1e
maand. De volgende bespreking is over een kwartaal. Alfons vraagt of het klopt dat voor
het bellen naar de vervoerder via het 0900-nummer 50 eurocent kost. Paul heeft dit
nagevraagd en dat blijkt niet waar te zijn.
Joke is op 16 april naar een bijeenkomst van Westerbeek geweest over
schuldhulpverlening. Westerbeek heeft aangegeven dat in het verleden een aantal
dossiers te lang zijn blijven liggen en dat dat dus niet helemaal goed is verlopen. Nu loopt
alles inmiddels wel goed.
Jannie en Thea zijn op 11 april naar de landelijke bijeenkomst van cliëntraden geweest.
Zowel de bijeenkomst als de workshops waren zeer interessant.
Trudi en Loura zijn op 28 maart naar de startbijeenkomst over de aanleg van de
natuurspeeltuin geweest (gedeeltelijk). Paul geeft aan dat hij in de werkgroep zit. De 1e
werkgroepbijeenkomst is gisteren geweest samen met de jeugd. Alle opgedane ideeën
worden in elkaar geschoven en verder uitgewerkt.
Gijs is op 9 april naar een bijeenkomst van de PCOB geweest. Dhr. Alblas, directeur van
een verzorgstehuis, heeft een presentatie gegeven over ouderen en de veranderingen in
de AWBZ. Volgens dhr. Alblas zullen 90 op de 360 zorgbehoevende mensen in Maassluis
volgens de nieuwe regels geen plek meer krijgen in een zorginstelling. Dat is best
zorgwekkend.
Alfons is op 11 maart samen met twee ambtenaren van de gemeente naar de
brainstormbijeenkomst van Movisie geweest in Nieuwegein. De bijeenkomst ging over het
nieuwe communiceren tussen burger en overheid. Vroeger kwam het initiatief veelal
vanuit de overheid. Tegenwoordig komt dat meer vanuit de burger en zal rol van de
overheid meer faciliterend en regisserend zijn. Dit vraagt van iedereen een andere rol. Het
was een nuttige bijeenkomst.
Alfons is op 16 maart naar de open dag van de Zorg geweest. Eerst naar de DrieMaashave,
daarna naar ASVZ en als laatste is Alfons bij StOED, de Hooftzaak geweest.
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Alfons heeft op 9 april overleg gehad met de twee Wmo-raden van de andere gemeenten
in de regio, Schiedam en Vlaardingen over o.a. de transitie van de AWBZ naar de Wmo en
diverse nota's en de benchmark van ROGplus.
Alfons meldt dat hij eind september zijn lidmaatschap neerlegt en daarmee dus ook geen
voorzitter meer kan zijn. Alfons wordt dan lid van de deskundigenpool. De adviesraad
moet dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
Gijs geeft een korte toelichting op de stukken:
Inkomend:
Verzoek van het college om een kennismakingsbijeenkomst met de adviesraad: zie
agendapunt 12.
Uitnodiging van het Zorgkantoor DWO/NWN voor bijeenkomsten over het inkoopbeleid
van en ontwikkelingen in de AWBZ-zorg: een aantal leden gaat naar de bijeenkomsten.
Opzegging van Angelique Tuitel als lid van de deskundigenpool: Gijs bedankt Angelique per
e-mail voor haar inzet.
Adviesverzoek over de concept Onderwijsvisie Maassluis 2013-2017: zie agendapunt 8
Adviesverzoek over de concept Sociale Structuurvisie Maassluis: zie agendapunt 9.
Uitgaand:
Uitnodiging aan wethouder Kromdijk om in de vergadering van de adviesraad uitleg te
geven over de veranderingen in de AWBZ en de Wmo: zie agendapunt 7.
Het werkplan voor 2013 is aan de gemeente toegestuurd.
5. Verslag vorige vergadering van 6 maart 2013
Het verslag wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
1. De voorbereidingen voor de bijeenkomst op 16 mei over de overheveling van taken uit
de AWBZ naar de Wmo zijn in volle gang.
2. De meeste trekkers moeten nog contact opnemen met de nieuwe leden van de
deskundigenpool maar gaan dat wel zsm doen.
3. De werkgroep heeft een adressenlijst opgesteld die Gerry heeft rondgestuurd aan alle
leden om aan te vullen. Graag zsm reactie hierop zodat de adressenlijst gebruikt kan
worden voor het aankomende nieuwsbulletin.
4. Er wordt continu gezocht naar nieuwe leden voor de adviesraad en deskundigenpool. Zie
ook agendapunt 10.
5. Het Twitteraccount ‘ASmaassluis’ is aangemaakt. Emine twittert via dit account namens
de adviesraad (met als back-up Karin). Eerst kijken hoe dit loopt voordat eventueel
Facebook en/of andere nieuwe media worden in gezet. Dit staat voorlopig in de wacht.
6. Karin is hier achteraan bij haar collega’s van de afdeling Communicatie. Zodra de nieuwe
stadsgids voor 2014 voor druk gereed wordt gemaakt, wordt de adviesraad opgenomen
in de stadsgids. Volgt tzt.
6. Afscheid van adviesraadlid Joke Cats
Alfons spreekt Joke namens de adviesraad toe en bedankt haar voor haar inzet in de
Adviesraad Samenlevingszaken. Het is erg jammer dat zij met al haar ervaring en
deskundigheid de adviesraad gaat verlaten. Joke zet zich met grote gedrevenheid in inzet en
woord in voor de samenleving, zowel als professional als vrijwilliger. In de adviesraad heeft zij
zich vooral ingezet voor het sociaal beleid en de kwetsbare inwoners binnen de gemeente.
Joke bedankt iedereen voor de samenwerking en geeft aan wel zijdelings betrokken te blijven
bij de Adviesraad Samenlevingszaken, omdat zij lid wordt van de Deskundigenpool.
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7. Presentatie wethouder Pieter Kromdijk “Van AWBZ naar Wmo”
Alfons heet wethouder Pieter Kromdijk van harte welkom in de vergadering. Pieter geeft een
korte presentatie over de transitie van de AWBZ naar de Wmo en wat daarbij in de komende
jaren op de gemeente en haar inwoners afkomt.
Vervolgens geeft Pieter antwoord op vragen die de leden hierover stellen.
Loura merkt op dat de Koepelraad Wmo heeft aangegeven dat veel gemeenten het niet gaan
redden en vraagt hoe Maassluis ervoor staat. Pieter geeft aan dat je als gemeente
maatschappelijke vraagstukken niet alleen kunt oplossen en organiseren. Hierbij is inzet van
alle partijen nodig. Pieter meent dat Maassluis het wel gaat redden, maar dat het niet
makkelijk zal gaan.
Paul vraagt hoe de beide andere regiogemeenten Schiedam en Vlaardingen erin staan. Pieter
geeft aan dat de visie op (behoud van) goede kwaliteit binnen het sociaal domein wordt
gedeeld door de andere twee gemeenten. De uiteindellijke invulling zal echter wel per
wijk/buurt kunnen verschillen, maar wel vanuit één visie en aanpak.
Ook de regionalisering van de sociale diensten van Maasluis en Schiedam is nog steeds in
zicht voor 1 januari 2014. De verwachting is dat ook Vlaardingen zich op termijn weer zal
aansluiten.
Gijs vraagt wat de invloed is van het uitstel van de participatiewet op Dukdalf. Pieter
antwoordt dat in het sociaal akkoord de particiaptiewet alleen anders van opzet is. De
modernisering van de sociale werkvoorziening zal leidend blijven. Organisatorisch zal e.e.a.
nog wel ingewikkeld worden om te realiseren. Eigenlijk gaan we terug naar de oude
arbeidsvoorziening, een combi van de Wwb, Wajong en Uwv. Dit is dus een centralisatie in
plaats van een decentralisatie. Dus juist een omgekeerde beweging. Pieter streeft ernaar om
de huidige structuur zolang mogelijk intact te houden.
Paul denkt niet dat mensen met een beperking aan de slag gaan komen. Pieter geeft aan dat
bedrijven veel meer gedwongen moeten worden om mensen met een beperking in dienst te
nemen. Het wordt allemaal veel minder vrijblijvend dan in het verleden. In Duitsland is er bijv.
een quotum met strafboetes. Bovendieen gaat de demografie het ook afdwingen. Straks met
de vergrijzing zijn alle handen hard nodig, dus ook van mensen met een beperking.
Thea vraagt hoe wordt omgegaan met mensen die niet willen. Die mensen krijgen volgens
Pieter maatregelen opgelegd, zoals een korting op de uitkering. Je moet daarbij wel oppassen
dat mensen niet onder het inkomensminimum komen. Maar ook die mensen kunnen
passende maaregelen krijgen. Het moet namelijk niet zo zijn dat mensen die wel willen, lijden
onder hen die niet willen werken.
Trudi vraagt of de gemeente wel de contracten met de huidige aanbieders in de zorg
behoudt. Pieter geeft aan de kwaliteit en garantie van zorg te willen blijven garanderen. Het
liefst doe je dat met lokale diensten die hebben bewezen dat te kunnen. In andere gevallen
wordt verder gekeken. Maar ook wordt de gemeente soms verplicht om aan te besteden.
Jan geeft aan dat mensen die tot op heden nog niets met AWBZ-zorg of de Wmo te maken
hebben gehad weinig hierover bekend is en vraagt of er niet meer bekendheid aan moet
worden gegeven. Momenteel is nog veel onduidelijk volgens Pieter. Wanneer de informatie
vanuit het Rijk duidelijker is en welke kortingen op gemeenten afkomen dan wordt hier zeker
meer en breder over gecommuniceerd. De boodschap dat mensen meer zelf moeten doen, is
zeker algemeen bekend en ook dat er moet worden bezuinigd in de zorg.
Alfons bedankt Pieter voor zijn heldere toelichting.
8. Advies over de concept Onderwijsvisie Maassluis 2013-2017
Trudi geeft een kort toelichting op het conceptadvies over de onderwijsvisie. De werkgroep
vindt de visie niet helemaal duidelijk en sommige dingen kloppen niet helemaal, zoals de
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benaming van een wet. Ook zou de werkgroep c.q. de adviesraad in het vervolg meer tijd
willen hebben om een dergelijk beleidsstuk goed en zorgvuldig van advies te kunnen
voorzien.
Het verzoek aan iedereen is om gezien de korte tijd uiterlijk zaterdag 20 april de laatste
opmerkingen door te geven aan Trudi. Trudi past het advies nog aan met de laatste
opmerkingen en mailt deze dan vervolgens aan Karin voor verdere doorgeleiding binnen de
gemeente.
9. Advies over de concept Sociale Structuurvisie Maassluis
Alfons en Gijs geven een kort toelichting op het conceptadvies over de Sociale Structuurvisie.
Alfons vindt het een zeer lezenswaardig stuk voor iedereen. Gijs geeft aan dat het wel
makkelijker was geweest als de adviesraad meer tijd hadden gekregen. De tijd om een goed
advies hierover te geven, is nu eigenlijk tekort geweest. De adviesraad is echter wel verheugd
om in deze vroege fase van het beleidsproces om advies te zijn gevraagd.
Wethouder Pieter Kromdijk heeft zojuist in zijn presentatie ook e.e.a. over deze visie
aangegeven. Het is een visiestuk dat nog wel wel moet worden vertaald naar concrete
uitvoering. Dit zal verder worden uitgewerkt in de diverse in de visie genoemde nota's en
stukken. Gijs noemt vervolgens de aanbevelingen uit het advies.
Het advies wordt vastgesteld. Gijs stuurt de definitieve versie door aan Karin voor verdere
doorgeleiding.
10. Publiciteitscampagne
Karin vertelt kort de stand van zaken. Er hebben zich twee nieuwe kandidaten voor de
adviesraad zelf aangemeld en zeker 10 nieuwe leden voor de deskundigenpool. Het is de
bedoeling dat de trekkers van de werkgroepen nu zo snel mogelijk contact leggen met de
nieuwe leden van de deskundigenpool. Met de twee kandidaten voor de adviesraad staan
sollicitatiegesprekken gepland om de twee vacatures mogelijk te kunnen vullen. Ook heeft de
campagne de adviesraad meer bekendheid gegeven.
Het doel van de publiciteit om de adviesraad meer bekendheid te geven, en meer leden voor
de deskundigenpool en voor de adviesraad zelf te vinden, is dus goed geslaagd. Het is daarom
de bedoeling om deze campagne in het najaar te herhalen.
11. Terugrapportage van de werkgroepen
De trekkers van de vaste werkgroepen doen verslag van de stand van zaken:
1. Veranderingen sociaal beleid: De werkgroep heeft op 9 april overleg gehad met Sozawe.
Het verslag hiervan is nog niet binnen.
2. Wmo-ontwikkelingen: De werkgroep komt volgende week bij elkaar.
3. Veranderingen jeugdzorg: Trudi en Loura zijn op 28 maart bij wethouder Gerard van der
Wees geweest. Het verslag hiervan stuurt Karin nog door.
4. Ontwikkeling woonservicezones & Seniorenbeleid: Mia en Gerry hebben
kwartaalbijeenkomsten ingepland. Voor binnenkort staat er een kennismaking met
Seniorenwelzijn gepland. Alfons vraagt of het mogelijk is om een werkbezoek aan het
nieuwe servicecentrum De Vloot te kunnen doen. Gerry vraagt dit na bij Seniorenwelzijn.
5. Communicatie: Gerry heeft een e-mail aan iedereen gestuurd om de adressenlijst aan te
vullen voor verspreiding infobulletin.
12. Kennismakingsbijeenkomst adviesraad met BenW
Karin geeft dat zij vanuit BenW het verzoek heeft gekregen om een kennismaking te plannen.
Alfons, Gijs, Jan en Trudi bereiden de bijeenkomst vanuit de adviesraad voor. Karin doet
navraag bij het bestuurssecretariaat voor datamogelijkheden.
4/5

13. Wat verder nog ter tafel komt (W.v.t.t.k.) & Sluiting
Terugblik op de combinatiecursus "Contact met de achterban"en "Informele
beleidsbeïnvloeding" van 10 april: Het blijkt dat de adviesraad goed op weg is. Er is een
aantal handvaten aangereikt die goed te gebruiken zijn.
Thea heeft op diverse congressen gezien dat leden van adviesraden visitekaartjes hebben.
Dit lijkt haar voor de adviesraad ook een goed idee. Het is alleen de vraag in welke vorm.
Gijs schrijft een kort voorstel voor de volgende vergadering.
Jannie meldt dat de nieuwsbrief van het LOCSZ waarschijnlijk weer gaat starten.
Ger meldt dat op 25 mei de open dag is van het nieuwe gebouw van Pameijer.
Alfons bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende openbare vergadering is op 22 mei 2013.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
06-03-2013

Wie
Trekkers van de
werkgroepen
Werkgroep
Communicatie
Allen

Wat
Contact leggen met de nieuwe leden
van de deskundigenpool
Verzendlijst opstellen voor
infobulletin
Zoeken naar een nieuwe voorzitter

Wanneer klaar
ZSM

2

31-10-2012

3

17-04-2013

4

17-04-2013

Herhaling publiciteitscampagne

Na de zomer 2013

7

29-06-2011

Allen

8

27-04-2011

Karin

Kennismakingsbijeenkomst met
BenW
Vermelding van de adviesraad in de
stadgids
Zoeken naar geschikte kandidaten
voor AS en Deskundigenpool
Verdere inzet nwe media als
Facebook, , etc.

Na de zomer 2013

23-01-2013

Karin
m.m.v. Allen
Alfons, Gijs, Jan,
Trudi + Karin
Karin

5

17-04-2013

6

Voorjaar 2013
September 2013

Eind 2013
Continu
In de wacht
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