
 1/4 

Verslag Adviesraad Samenlevingszaken 
 

 
gehouden op 10 juli 2013 
  
aanwezig Alfons Kramer, Diane van Loo, Emine Özcan, Gerry 

Hanneman, Gijs van Leeuwen, Jan Spoor,  Jannie van der 
Kruk,  Loura Raamsdonk, Paul van Gijzen, , Sandra Mauwer, 
Trudi van Doornik & Karin Maas 

afwezig Ger Kalkman, Mia van Haaren, Thea Saktoe & Zeki Celilkkaya 
verslag opgesteld door Karin Maas 
 

1. Welkom & opening 
Alfons opent de vergadering en heet iedereen welkom. 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 bedankt de leden van de adviesraad die aanwezig waren bij  het Politiek Café dat de 
St. MOG op 3 juli organiseerde. Het was een succesvolle bijeenkomst. Waarschijnlijk krijgt 
het vlak voor de verkiezingen nog een vervolg.   

 Trudi en Loura zijn op 13 juni naar een bijeenkomst over het schetsontwerp van de 
Natuurspeeltuin geweest en op 2 juli zijn zij ook naar de thema-avond over het hele 
waterweggebied geweest. Daarbij kwam ook de aanleg van de natuurspeeltuin aan de 
orde. 

 Alfons geeft een mondelinge terugkoppeling van het overleg van het DB met wethouder 
Pieter Kromdijk van 4 juli. Aan de orde kwamen o.a. de verbeterpunten uit de evaluatie 
van de adviesorganen voor de adviesraad zelf zoals de naamsbekendheid, het contact 
leggen met de achterban (zie ook agendapunt 7), de ontwikkelingen rondom de drie 
transities en de communicatie daarover (zie ook agendapunt 6), de regionale 
samenwerking van de Sociale Dienst, laaggeletterdheid en de ontwikkelingen rondom de 
Marktplaats Maassluis. 

 
4. Ingekomen/uitgaande stukken 

Gijs geeft een korte toelichting op de stukken: 
Inkomend: 

 Het werkplan en de bijbehorende begroting voor 2013 zijn goedgekeurd door BenW. 

 Verzoek van de CRM om een gezamenlijk advies te maken over de VVSV-gelden: zie 
agendapunt 6. 

 Rapport van SGBO “Wmo-clienten en cijfers nader in beeld”: ter kennisneming 
aangenomen. 

 Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2012: de werkgroep Sozawe heeft een 
reactievoorstel geschreven. Na een kleine aanvulling is het voorstel akkoord. Gijs past het 
nog aan en stuurt het naar Karin door voor verdere doorgeleiding naar Sozawe. 

 Uitnodiging voor een bijeenkomst over het MVV-traject: dit valt helaas samen met de 
kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe leden van de deskundigenpool op 11 juli. 

 De werkgroep Sozawe bereidt een reactie voor op de toegestuurde visienota over de 
Participatiewet.  
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 Rapport van de gemeente “Samenloop van regelingen bij huishoudens in Maassluis”: ter 
kennisneming aangenomen. 

 Uitnodiging Politiek Café van St. MOG op 3 juli: een aantal leden is geweest (zie ook 
agendapunt 3). 

 Plan van aanpak Laaggeletterdheid: ter kennisneming aangenomen. 
Uitgaand: 

 Verslag bijeenkomst van 16 mei “Veranderingen in de zorg” is verzonden aan alle 
belangstellenden. 

 Brief met bevindingen uit de bijeenkomst van 16 mei “Veranderingen in de zorg” is 
verzonden aan BenW. 

 Uitnodiging en programma voor de kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden van de 
deskundigenpool met de adviesraad op 11 juli is verzonden (zie agendapunt 9). 

 
5. Verslag vorige vergadering van 22 mei 2013 

Het verslag wordt na een enkele tekstuele aanvulling vastgesteld. Naar aanleiding van het 
verslag meldt Trudi dat er een afspraak wordt gemaakt met wethouder Van der Wees om te 
bespreken hoe het proces rondom het advies van de adviesraad over de concept 
Onderwijsvisie Maassluis 2013-2017 is verlopen. 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:  
1. Afgerond, zie agendapunt 6. 
2. Nog geen verdere ontwikkelingen bekend. 
3. Zie agendapunt 9. 
4. Zie agendapunt 9. 
5. Zie agendapunt 9. 
6. Zie agendapunt 9. 
7. Zie agendapunt 9. 
8. Loopt continu. Zie ook actiepunt 9 over de vacature nieuwe voorzitter.  
9. Volgt tzt.  
10. Dit staat voorlopig in de wacht en volgt tzt.  
 

6. Reactie op gevraagde ideeontwikkeling voor besteding van de VVSV-reserve 
Een aantal leden heeft een voorstel: Gijs heeft een voorstel voor een uitgebreide 
communicatie over de aankomende veranderingen door de drie transities. Trudi en Paul 
willen graag een voorstel doen voor een bijdrage aan de Natuurspeeltuin. Gerry ziet een 
dierenhoek bij DrieMaasHave als een mooi besteding en Emine zou graag zien dat er een 
evenement voor jongeren wordt georganiseerd.  
Gijs geeft aan dat de CRM (en MSR) hebben gevraagd om een gezamenlijk voorstel aan de 
gemeente te doen. Alfons gaat met de voorzitters van de CRM en MSR overleggen.  
Afgesproken wordt dat alle voorstellen vanuit de Adviesraad Samenlevingszaken sowieso 
worden ingediend bij de gemeente. Ieder werkt zelf zijn of haar voorstel concreet uit en mailt 
dat naar Gijs. Gijs stelt vervolgens een begeleidende brief op met de voorstellen als bijlagen 
en mailt alles dan voor de sluitingsdatum 31 juli in één keer door aan de gemeente. 
 

7. Contact leggen met de achterban 
De werkgroep Sozawe heeft een format uitgewerkt. Alfons stelt voor om dit format over te 
nemen in de andere werkgroepen en ook uit te werken. Het zal een werkdocument blijven en 
steeds worden aangepast aan de huidige praktijk. 
Iedereen vindt het een goed en bruikbaar format. Er worden nog een aantal aanvullingen 
gedaan. Deze worden nog meegenomen in het format. Afgesproken wordt om het format in 
de eerstvolgende werkgroepoverleggen te bespreken 
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8. Terugrapportage van de werkgroepen 

De trekkers van de vaste werkgroepen doen verslag van de stand van zaken: 
1. Veranderingen Sociaal Beleid:  Op 2 juli is er overleg met de afdeling Sozawe geweest. Het 

verslag volgt ZSM. 
2. Wmo-ontwikkelingen: De werkgroep is op 2 juli bij elkaar geweest om het Wmo-

onderzoek van ROGplus te bespreken waaraan Paul ook heeft deelgenomen. Het 
onderzoek is uitgevoerd door SGBO. Verder is de overheveling van de indicatiestelling van 
de AWBZ naar de Wmo besproken. Het gaat momenteel goed en zolang er geen andere 
signalen komen wordt er geen actie door de adviesraad ondernomen. Ook de problemen 
met de nieuwe vervoersorganisatie zijn besproken, maar verloopt nu prima. 

3. Veranderingen Jeugd:  De werkgroep is op 13 juni bij de coördinator van het CJG, Adrie 
Verbaan geweest. De proeftuin CJG i.h.k.v. de decentralisatie is aan de orde geweest, aan 
het zorgcoördinatiedossier (ZCD) wordt gewerkt. Ook komen er nieuw convenanten 
“Samen naar School” en “Iedereen doet mee”. Er gebeurt heel veel.  De werkgroep heeft 
aan de orde gesteld dat er signalen zijn dat door ouders misbruik wordt gemaakt van de 
VVE-gelden of in elk geval oneigenlijk gebruik. Dit schijnt in Rotterdam al jaren bekend te 
zijn, maar er wordt niets mee gedaan. Een werkgroeplid uit de Deskundigenpool die hier in 
haar beroep mee te maken heeft, beaamt dit. Ook Emine herkent het wel. Trudi stelt dit 
onderwerp ook in het overleg met wethouder Van der Wees aan de orde. Intussen is  
Adrie Verbaan als coördinator gestopt. Voorlopig wordt er een interim-coördinator 
aangesteld. 

4. Ontwikkeling Woonservicezones & Seniorenbeleid: Gerry is met de KBO, SOB en ANBO 
naar een brainstormbijeenkomst bij Seniorenwelzijn geweest. Vanuit de adviesraad was 
Gerry officieel geen gesprekspartner, maar wel van harte welkom, ook de volgende keren. 
Gerry stuurt het verslag t.z.t. nog aan iedereen door. 

5. Communicatie: Er komt weer een infobulletin. 
 

9. Wat verder nog ter tafel komt (W.v.t.t.k.) & Sluiting 

 Het programmavoorstel voor de kennismakingsbijeenkomst met de deskundigenpool 
morgen 11 juli is akkoord.  Sandra vraagt of de nieuwe leden vd adviesraad zich niet ook 
moeten voorstellen. Alfons vindt het een goed idee om dat heel kort te doen. Voor wat 
betreft het onderdeel Speeddaten is het misschien lastig dat sommige leden van zowel de 
adviesraad als de deskundigenpool in meerdere werkgroepen zitten. Er zal ter plekke 
moeten worden gekeken hoe dat op te lossen. 

 Inmiddels is er voor de kennismaking met het college van BenW een datumvoorstel 
gekomen. Gekozen wordt voor donderdagmiddag 19 september 16-17 uur. Alfons, Gijs, 
Jan en Trudi werken zoals afgesproken een agendavoorstel uit en mailen dit naar Karin. 
Karin verzorgt de verdere zaken. Van een ieder wordt verwacht dan aanwezig te zijn. 

 Trudi en Karin lichten toe dat er inmiddels twee kandidaten zijn voor de vacature van 
voorzitter. De sollicitatiecommissie, bestaande uit Ger, Karin (afgevaardigde vanuit de 
gemeente in plaats van wethouder Kromdijk) en Trudi hebben volgende week dinsdag 16 
juli gesprekken met beide kandidaten. Alfons schuift ook aan voor als de kandidaten 
vragen over het voorzitterschap hebben. Hopelijk komt er een geschikte opvolger voor 
Alfons uit en wordt die dan in de eerstvolgende vergadering van 18 september benoemd. 

 Emine geeft aan graag bij te willen dragen aan interactie richting de Turkse gemeenschap 
maar wil dan graag concreet weten wat. Afgesproken wordt dat wanneer iemand vragen 
heeft dat die aan Emine worden doorgegeven. Gijs heeft bijv. momenteel vragen over wat 
er speelt op het gebied van uitkeringen.  
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 Jan vraagt zich af of het wijkgebouw De Flat  niet ingezet kan worden voor activiteiiten 
voor Senioren in de westwijk naar aanleiding van een eerdere opmerking van Gerry dat 
daar niets is. Er komt ook nieuwbouw. Jan gaat het in de gaten houden en informeren. 

 Alfons meldt dat hij aanstaande maandag 15 juli bij Seniorenwelzijn met de voorzitters van 
de andere Wmo-raden weer een overleg heeft. Wanneer iemand nog bespreekpunten 
heeft dan hoort Alfons dat graag via de mail. 

 
Alfons bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
De volgende openbare vergadering is op 18 september 2013. 

 

Actiepunten 

Nr Startdatum Wie Wat Wanneer klaar 

1 10-07-2013 Trudi, Paul, Gijs, 
Gerry & Emine 

Voorstellen voor esteding van de 
VVSV-reserve 

31 juli 2013 

2 22-05-2013 Allen Ontwikkeling transitieprocessen 
volgen en signalen hierover oppikken  

ZSM 

3 
 

10-07-2013 Alle 
werkgroepen 

Format contact leggen met de 
achterban uitwerken 

ZSM 

4 22-05-2013 Gerry  (+ Karin) Ontwerp visitekaartjes 18 september 2013 
 

5 17-04-2013 Allen 
 

Vacature nieuwe voorzitter 18 september 2013 

6 17-04-2013 Alfons, Gijs, Jan, 
Trudi (+ Karin) 

Kennismakingsbijeenkomst met 
BenW 

19 september 2013 

7 17-04-2013 Karin 
m.m.v. Allen 

Herhaling publiciteitscampagne Najaar 2013 

8 22-05-2013 Allen Aanwezigheid bij vergaderingen Continu 
aandachtspunt 

9 29-06-2011 Allen Zoeken naar geschikte kandidaten 
voor AS en Deskundigenpool 

Continu 
aandachtspunt 

10 23-01-2013 Karin Vermelding van de adviesraad in de 
stadgids 

Eind 2013 

11 27-04-2011 Karin Verdere inzet nwe media als 
Facebook, , etc. 

In de wacht 

 
 
 
 
 

 


