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1. Welkom & opening
Alfons opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee nieuwe
leden, Diane van Loo en Sandra Mauwer die zichzelf vervolgens kort voorstellen.
De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. Er is 1 toehoorder 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 meldt dat de St.MOG op 3 juli een Politiek Café organiseert om in het kader van de
aankomende verkiezingen in debat te gaan met de diverse politieke partijen.
Ger is naar een aantal bijeenkomsten geweest, o.a. bij het Zorgkantoor/DSW over
inkoopbeleid o.g.v. de Wmo. Daarnaast heeft hij een tweedaagse cursus gevolgd.
Alfons vertelt kort over het werkbezoek dat de adviesraad aan Zorgkwekerij MilMaasdijk
heeft gebracht op 16 mei jl. De zorgkwekerij draait al een aantal jaren en biedt plaats aan
7 personen per dagdeel. Voor wie niet mee is geweest, is er een folder ter beschikking. 1
juni houdt de zorgkwekerij een open dag.
Trudi is op 14 mei naar de opening van de Hooftzaak geweest en gaat morgen, 23 mei
naar een werkconferentie van de gemeente over laaggeletterdheid.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
Gijs geeft een korte toelichting op de stukken:
Inkomend:
Raadsinformatiebrief Evaluatie adviesorganen 2012: De genoemde verbeterpunten komen
op de agenda van het overleg van het DB met wethouder Pieter Kromdijk. Intussen is de
adviesraad al hard aan de slag om de eigen punten te verbeteren.
Brandbrief koepel Wmo-raden over de aankomende transitieprocessen: Is ter
kennisneming aangenomen. Het is nog wel afwachten welke keuzes Maassluis straks gaat
maken zodra de plannen van het Rijk bekend zijn. Alfons geeft aan dat zoveel mogelijk zal
worden gezocht naar collectief aanbod en dat het dus maar de vraag is of er nog wel
maatwerk zal zijn. Paul geeft aan dat de doelgroepen zich ook al ernstig zorgen maken.
Gijs stelt voor de ontwikkelingen te volgen en eventuele signalen in de vergadering te
bespreken.
Brief van de gemeente over het Subsidiebeleid 2014: Is ter kennisneming aangenomen.
Brief Mezzo met oproep om een brief aan de politieke partijen in Maassluis te sturen om
in de verkiezingsprogramma’s meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers te
vragen. In Maassluis is echter vrij veel aandacht hiervoor en een dergelijke brief heeft dan
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weinig tot geen toegevoegde waarde volgens de adviesraad. Afgesproken wordt om de
verkiezingsprogramma’s af te wachten.
Adviesverzoek over het conceptbeleidsplan Wmo/Wpg: Zie agendapunt 6.
Brief met vraag om ideeën voor de besteding van de VVSV-reserve: zie agendapunt 7.
Reactie gemeente op advies over de concept Sociale Structuurvisie Maassluis: De
adviesraad is enigszins teleurgesteld dat weinig is gedaan met de opmerkingen van de
adviesraad, zoals over economie en werkgelegenheid. Wellicht ligt het eraan dat de
opmerkingen meer waren voor concrete beleidsplannen. Het DB neemt dit mee in het
eerstvolgende overleg met wethouder Pieter Kromdijk.
Een aantal leden van de adviesraad is gisterenavond, 21 mei naar de themabijeenkomst
hierover van de gemeenteraad geweest.
Uitnodiging kick-off “Maassluis 400 jaar”: Datum en tijd vielen helaas samen met de
themabijeenkomst ‘veranderingen begeleiding GGZ’ van 16 mei 2013 die de adviesraad
zelf heeft georganiseerd.
Raadsinformatiebrief over de Regionale Sociale Dienst: Is ter kennisneming aangenomen.
Uitgaand:
Infobulletin voorjaar 2013: Is verzonden, zie verder agendapunt 11.
5. Verslag vorige vergadering van 17 april 2013
Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag meldt Trudi dat over het
advies van de adviesraad over de concept Onderwijsvisie Maassluis 2013-2017 nog een
nadere vraag van de gemeente is gekomen. Trudi heeft deze na overleg met de werkgroep zo
spoedig mogelijk beantwoord. Trudi en de andere leden van de werkgroep hebben zich er
wel over verbaasd dat deze vraag ruim een maand na het indienen van het advies gesteld
wordt en dat terwijl de adviesraad werd gevraagd in korte tijd met een advies te komen. Nu
levert de werkgroep weer binnen een paar dagen een antwoord. Trudi is benieuwd hoe snel
het vervolg komt. Karin heeft deze opmerkingen aan haar collega doorgegeven.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
1. Afgerond. De trekkers van de werkgroepen hebben intussen contact opgenomen met de
nieuwe leden van de deskundigenpool.
2. Afgerond. De verzendlijst is klaar.
3. Er moet actief worden gezocht naar een opvolger voor Alfons, die zijn voorzitterschap en
lidmaatschap in september zal neerleggen. Karin stelt daarom voor om een vacature bij
het Vrijwilligersteunpunt te plaatsen en dan ook in de krant op de gemeenteinfopagina.
Dit moet nog voor de zomer gebeuren, wil het een kans van slagen hebben. Er moeten
dan dus nu wel snel spijkers met koppen worden geslagen aangezien de DB-leden in juni
op vakantie gaan. Alfons stelt hiervoor een profiel samen en mailt deze rond aan de
andere DB-leden ter commentaar. Dan stelt Karin vervolgens de vacaturetekst op en laat
deze plaatsen.
4. Volgt tzt.
5. Er zijn nog geen data vanuit het college doorgegeven voor een kennismaking. Karin gaat
hier nog achteraan.
6. Volgt tzt.
7. Loopt continu. Zie ook actiepunt 3, vacature nieuwe voorzitter. Karin laat ook een
vacature bij het Vrijwilligersteunpunt opnemen voor leden van de deskundigenpool.
8. Dit staat voorlopig in de wacht en volgt tzt.
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6. Advies over het concept Beleidsplan Wmo/Wpg ‘Een sterke basis’
Alfons geeft aan dat het beleidsplan eerst is besproken in de werkgroep Wmo voordat het
advies is opgesteld. De werkgroep vindt dat er veel over de Wmo wordt gesproken in het
beleidsplan en weinig over de Wpg. Trudi heeft vervolgens het advies opgesteld.
Opgemerkt wordt dat de tijd om het advies op te stellen kort was, maar het is wel prettig dat
de adviesraad in een dergelijk vroeg stadium in het beleidsproces om advies is gevraagd. Dan
kan het uiteraard gebeuren dat een advies op korte termijn moet worden gegeven en daar is
dan uiteraard begrip voor, maar toch zou de adviesraad voortaan liever iets meer tijd krijgen.
7. Reactie op gevraagde ideeontwikkeling voor besteding van de VVSV-reserve
Alfons licht toe dat vanuit de gemeente het verzoek is gekomen om bestedingsvoorstellen te
doen op gebied van sport, cultuur of participatie voor de zogenaamde VVSV-reserve.
Jannie heeft vanuit de deskundigenpool, van Joke Cats een idee ontvangen over een
sportstrippenkaart voor kansarme basisschooljeugd. Jan meent dat dat al eens geweest is en
Sandra geeft aan dat het altijd zo is dat kinderen een paar sportlessen kunnen meedraaien bij
een vereniging. Trudi vraagt hoe het met de inzending van Joke is afgelopen voor de
kroonappels. Wellicht is dat ook nog een idee. Paul stelt een bijdrage aan de nog aan te
leggen natuurspeeltuin voor.
Alfons geeft aan dat het wel iets eenmaligs moet zijn en niet structureel. Ook moet het nieuw
zijn en geen lopend beleid.
De adviesraad heeft nog de tijd om erover na te denken tot 31 juli. Dit punt komt daarom de
volgende keer weer op de agenda.
8. Introductie van de nieuwe leden van de Deskundigenpool
De publiciteitscampagne heeft veel nieuwe leden voor de deskundigenpool opgeleverd. Gijs
geeft een korte toelichting op het voorstel om een bijeenkomst te organiseren voor de
nieuwe leden van de deskundigenpool ter kennismaking met elkaar en de adviesraad.
Het voorstel gaat nu alleen uit van de nieuwe leden. Trudi stelt voor om ook de huidige leden
uit te nodigen. Gijs stelt voor om een aparte themabijeenkomst voor de voltallige
deskundigenpool in het najaar te plannen en zoals is voorgesteld deze bijeenkomst voor
alleen de nieuwe leden te houden.
Besloten wordt om een kennismakingsbijeenkomst voor de voltallige deskundigenpool met
de adviesraad te plannen. Gijs gaat inventariseren op 9 en 11 juli wanneer de meeste leden
kunnen in de avonduren vanaf 19.30 uur. Het DB en de trekkers van de werkgroepen
bereiden de bijeenkomst vervolgens voor.
9. Terugblik op themabijeenkomst ‘veranderingen begeleiding GGZ’ van 16 mei 2013
Gijs heeft een verslag gemaakt van de bijeenkomst. Het was een geslaagde bijeenkomst.
Helaas waren er dit keer weinig mensen uit de politiek aanwezig. Waarschijnlijk komt dat
doordat de kickoff van “Maassluis 400 jaar” tegelijkertijd plaatsvond.
Het was goed om te horen wat er in de doelgroepen leeft. De meeste directe informatie
kwam vanuit de doelgroep verstandelijk beperkten. Alfons kreeg ook van veel mensen terug
dat de presentatie van ASVZ hen het meest had aangesproken en ook had aangegrepen.
Gijs vindt het belangrijk dat alle signalen goed tussen de oren bij de beleidsmakers komt.
Besloten wordt om naast het verslag een brief aan de gemeente te sturen met een
opsomming van de signalen die uit de bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Gijs stelt een
concept op en mailt deze rond ter commentaar. Daarna wordt de brief via Karin aan de
gemeente verzonden.
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Paul vult aan dat dezelfde zorgen ook leven bij de andere zorgvragers vanuit de AWBZ en de
Wmo, zoals de lichamelijk gehandicapten en niet alleen bij de doelgroepen die bij deze
bijeenkomst aan het woord zijn geweest.
10. Terugrapportage van de werkgroepen
De trekkers van de vaste werkgroepen doen verslag van de stand van zaken:
1. Veranderingen Sociaal Beleid: De geplande vergadering in mei met de afdeling Sozawe is
helaas niet doorgegaan.
2. Wmo-ontwikkelingen: Zie het advies over het concept beleidsplan Wmo/Wpg, onder
agendapunt 6.
3. Veranderingen Jeugdzorg: De werkgroep is nog niet weer bij elkaar geweest. Omdat de
werkgroep steeds meer adviesvragen over meer dan alleen jeugdzorg krijgt, zoals bijv. de
Onderwijsvisie, stelt Trudi voor om de naam van de werkgroep te wijzigen in ‘Werkgroep
Jeugd’. Dan dekt de naam beter de lading. Dit is akkoord.
4. Ontwikkeling Woonservicezones & Seniorenbeleid: Mia heeft vanuit haar voorzitterschap
van de KBO geregeld dat er binnenkort met Seniorenwelzijn een gezamenlijk gesprek is
met de ouderenbonden en de werkgroep. Op 11 juni is er eerst een gezamenlijk
vooroverleg bij Mia thuis. Daarnaast is er in juli weer een werkgroepoverleg waar de leden
van de deskundigenpool ook bij zijn uitgenodigd.
Gerry is bij het consulentenoverleg geweest van Maasdelta. In dit overleg zijn ook de
ouderenbonden vertegenwoordigd. Binnenkort schuift Gerry ook aan bij het overleg van
Vraagraak.
5. Communicatie: Zie onder agendapunt 11 over het Infobulletin.
11. Wat verder nog ter tafel komt (W.v.t.t.k.) & Sluiting
Infobulletin: Gerry legt uit dat Gijs altijd het concept opstelt en dat zij vervolgens het
infobulletin redigeert en mooi opmaakt. Over de verspreiding van het infobulletin zijn nog
afspraken gemaakt. Emine biedt aan om de verspreiding richting de deskundigenpool en
organisaties te verzorgen en Karin doet de verspreiding richting gemeente. De verzendlijst
is akkoord.
Aan/afwezigheid tijdens vergadering van de adviesraad: Volgens de verordening, art 3.9
moeten leden van de adviesraad aanwezig zijn bij de vergaderingen. Bij afwezigheid bij
drie vergaderingen of meer per jaar kan het college op voordracht van het dagelijks
bestuur het lidmaatschap beëindigen. Hiermee is officieel nog nooit iets gedaan, maar het
blijkt wel voor iedereen een aandachtspunt te zijn. Een aantal leden geeft aan niet altijd
aanwezig te kunnen zijn omdat zij overdag werken en het werk het dan soms niet toelaat.
Mocht het voorkomen dat een lid vaker niet bij een vergadering aanwezig kan zijn, dan dit
graag bespreken met het DB. Daarnaast wordt overwogen om vanaf volgend jaar op ander
tijdtip te gaan vergaderen, bijv. in de avonduren.
Visitekaartjes: Gijs heeft een voorstel geschreven naar aanleiding van een eerdere vraag
van Thea over visitekaartjes voor de leden van de adviesraad. Er zijn twee opties: Of alle
leden krijgen de vrije keuze welke gegevens zij op hun visitekaartje willen, dus een kaartje
op maat of er komt een kaartje met alleen de algemene gegevens van de adviesraad, zoals
ook op het briefpapier, en de mogelijkheid om zelf op de achterkant gegevens te zetten of
bijv. een sticker erop te plakken. De laatste optie wordt gekozen. Gerry maakt een
ontwerp. Binnenkort wordt de URL van de website van de adviesraad aangepast. Besloten
wordt om daar nog even op te wachten voordat de visitekaartjes worden gedrukt.
Zeki verteld over het buurtfeest dat onlangs door de Stichting Evenaar is georganiseerd.
Het was goed bezocht ondanks dat de organisatie vrij laat was begonnen.
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Sandra en Diane geven aan bij welke werkgroep(en) zij willen aansluiten. Sandra sluit aan
bij de werkgroepen Jeugd en Wmo-ontwikkelingen, en Diane bij de werkgroep Wmoontwikkelingen.
Mia geeft aan niet aanwezig te zijn bij de volgende vergadering.
Karin deelt het Kinderrechtenmagazine uit.
Trudi benadrukt dat er actief moet worden gezocht naar een opvolger voor Alfons als
voorzitter. Met de zomervakantie ertussen is het namelijk zo september.
Alfons bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende openbare vergadering is op 10 juli 2013.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
22-05-2013

Wie
Allen

Wanneer klaar
10 juli 2013

Gerry (+ Karin)

Wat
Ideeën voor besteding van de VVSVreserve
Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken
Ontwerp visitekaartjes

2

22-05-2013

Allen

3

22-05-2013

4

17-04-2013

Allen

Vacature nieuwe voorzitter

September 2013

5

17-04-2013

Herhaling publiciteitscampagne

Na de zomer 2013

6

17-04-2013
22-05-2013

Kennismakingsbijeenkomst met
BenW
Aanwezigheid bij vergaderingen

Na de zomer 2013

7

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

8

29-06-2011

Allen

9

23-01-2013

Karin

10

27-04-2011

Karin

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

ZSM
ZSM

Continu
aandachtspunt
Continu
Eind 2013
In de wacht
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