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1. Welkom & opening
Alfons opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee nieuwe
leden, Bart Luttik en Marga Brijs 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
Alfons treedt aan het eind van deze vergadering af als voorzitter en lid van de adviesraad.
Hij wordt vervolgens lid van de deskundigenpool. Ook Zeki is intussen afgetreden als lid
van de adviesraad. Trudi laat een kaart rondgaan voor Zeki zodat iedereen er iets op kan
schrijven.
Trudi is op 14 september naar het Weekend van de Cultuur geweest. Daar vroeg Victor
Knippenberg van de stichting 400 jaar Maassluis of het bestuur in een vergadering van de
adviesraad iets hierover mag komen vertellen. Afgesproken wordt dat Trudi hen voor de
vergadering op 11 december uitnodigt.
Alfons is op 15 juli met de twee voorzitters van de Wmo-raden uit Schiedam en
Vlaardingen bij Seniorenwelzijn geweest. Gesproken is o.a. over de stand van zaken van de
bestuurlijke fusie met Argos, nieuw verkregen subsidies, de visiteclubs en aankomende
bezuinigingen op de huurpenningen.
Mevrouw van Twist gaf in het gesprek ook aan dat de gemeente Maassluis visie heeft.
Alfons heeft tevens een apart overleg met de twee voorzitters van de Wmo-raden van
Schiedam en Vlaardingen gehad. Daarin gaf de voorzitter van Vlaardingen aan in 2014 ook
te gaan stoppen, afhankelijk van wanneer een eventuele opvolger wordt gevonden. De
Wmo-Raad van Schiedam heeft eigen website gestart met subsidie van de gemeente.
Verder zijn de nieuwe ontwikkelingen rondom de Wmo besproken. Het volgende overleg
staat gepland op 19 november.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
Gijs geeft een korte toelichting op de stukken:
Inkomend:
Evaluatierapport Proeftuin Maassluis: Dit rapport is ter kennisneming en wordt
meegenomen in de inventarisatie van de werkgroep Wmo.
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Onderwijsvisie: De reactie van BenW op het advies is besproken in de werkgroep Jeugd.
Ongeveer de helft van wat de adviesraad heeft geadviseerd is overgenomen en verder is
uitgelegd waarom bepaalde punten niet zijn overgenomen.
Uitnodiging Netwerkcafé Betrokken Stad: leden die interesse hebben om deel te nemen,
geven dit door aan Gijs.
Beleidsplan Wmo: Is ter kennisneming aangenomen. Op het conceptbeleidsplan is al
eerder geadviseerd. De werkgroep Wmo zal het plan in het eerstvolgende overleg
bespreken.
Sportnota: Besloten wordt eventuele. inspraak hierover aan de Maassluise Sport- en
Recreatieraad (MSR) over te laten en de prioriteiten bij voor de adviesraad belangrijkere
aandachtspunten te leggen.
Uitgaand:
Advies over het rapport Tevredenheid WWB-klanten 2012: Afgerond.
Advies voor de benutting van de VVSV-gelden: Afgerond.
Opzegging lidmaatschap en voorzitterschap: zie ook agendapunt 6.
5. Verslag vorige vergadering van 10 juli 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 het
verloop van het proces rondom het advies van de adviesraad over de concept Onderwijsvisie
Maassluis 2013-2017 te bespreken.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
1. Afgerond, zie agendapunt 4.
2. Nog geen verdere ontwikkelingen bekend. Zie ook agendapunt 7.
3. Loopt, de werkgroepen werken het format uit.
4. Afgerond, zie agendapunt 9.
5. Afgerond, zie agendapunt 6.
6. Afgerond, zie agendapunt 9.
7. Loopt, zie agendapunt 9.
8. Loopt continu.
9. Loopt continu.
10. Afgerond. De contactgegevens van de adviesraad wordt in de eerstvolgende uitgave van
de stadsgids opgenomen.
11. Dit staat voorlopig in de wacht en volgt tzt.
6. Voordracht nieuwe voorzitter
Trudi licht de sollicitatieprocedure toe en vertelt kort over de gesprekken die hebben
plaatsgevonden. Er waren twee kandidaten voor de vacature van voorzitter. De
sollicitatiecommissie, bestaande uit Ger, Karin en Trudi hebben gesprekken met beide
kandidaten gevoerd. Alfons was ook aanwezig om eventuele informatie te geven over het
voorzitterschap. De sollicitatiecommissie draagt vervolgens Bart voor als nieuwe voorzitter.
Na een korte vragenronde wordt Bart unaniem gekozen. Karin licht toe dat Bart ook per
direct door BenW is benoemd.
7. Gezamenlijke najaarsbijeenkomst adviesraad en deskundigenpool
Gijs geeft een korte toelichting op voorstel dat is uitgewerkt door het DB en Jan Spoor.
Omdat veel deskundigenpoolleden overdag werken, wordt voorgesteld om de bijeenkomst ’s
avonds te houden. Gezien het brede onderwerp wordt de voorbereiding door alle
werkgroepen gedaan.
Gijs geeft aan dat dat op gebied van de Wmo al veel in het beleidsplan staat.
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Besloten wordt om dit keer geen externen uit te nodigen. Omdat er nog veel onbekend is
over de drie transities zal het slechts een inventarisatie worden. Mocht er tegen die tijd wel
meer bekend zijn dan kunnen altijd nog externen uitgenodigd worden.
Dit punt komt de eerstvolgende vergadering van 30 oktober weer op de agenda.
8. Terugrapportage van de werkgroepen
De trekkers van de vaste werkgroepen doen verslag van de stand van zaken:
1. Sociaal Beleid: Op 10 september is er overleg met de afdeling SoZaWe geweest. Het
verslag volgt zsm. Jan neemt het stokje van Jannie over als trekker van de werkgroep. Zie
verder agendapunt 9 voor wat betreft een adviesaanvraag.
2. Wmo: Sandra volgt Alfons op als trekker vanwege zijn vertrek uit de adviesraad. De
werkgroep is voornamelijk bezig geweest met het invullen van het format voor het
betrekken van de achterban. De werkgroep vraagt zich echter nog wel af hoe zij dit
vervolgens in de praktijk gaan brengen.
Ook zijn de taken en prioriteiten van de adviesraad aan de orde geweest, evenals de inzet
van de leden van de adviesraad en de deskundigenpool. Verder is er gesproken over alle
ontwikkelingen op gebied van zorg. Vooral onder ouderen is op financieel gebied veel
onrust.
3. Jeugd: Het verslag van de werkgroep van 9 september heeft iedereen ontvangen. Ter
aanvulling daarop meldt Trudi dat Miranda Bosch toch wel lid van de deskundigenpool
blijft, maar haar inzet voorlopig op een wat lager pitje heeft gezet.
Ook de werkgroep Jeugd is aan de slag geweest met format. Het blijft toch wel lastig om
contact te leggen met de doelgroepen. Met het CJG is het contact momenteel gelukkig
goed. De werkgroep concludeert daarom dat op dit moment helaas weinig invulling kan
worden gegeven aan het format.
4. Woonservicezones & Seniorenbeleid: De werkgroep is nog niet bij elkaar geweest. Begin
oktober hebben de ouderenbonden een afspraak met wethouder Pieter Kromdijk. Mia is
daarbij ook aanwezig vanuit de KBO.
4. Communicatie: Geen nieuws.
Bart en Marga worden voor de eerstvolgende werkgroepvergaderingen uitgenodigd zodat zij
kunnen bepalen waar hun interesses liggen.
9. Wat verder nog ter tafel komt (W.v.t.t.k.) & Sluiting
Gijs geeft een korte toelichting op de vooraankondiging die is gedaan tijdens het overleg
met de afdeling SoZaWe voor een spoedadviesaanvraag over armoedebeleid voor
kinderen in Maassluis. Er is helaas nog geen formele aanvraag binnen. De vraag is wie
vanuit de werkgroepen Wmo en Jeugd hierbij wil mee adviseren. Bart, Marga, Paul en
Trudi melden zich aan.
Jan vindt de opkomst tijdens de kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe leden
Deskundigenpool op 11 juli erg tegenvallen. Er waren meer leden van de adviesraad zelf
dan van de deskundigenpool. Vanuit de deskundigenpool was er blijkbaar niet genoeg
animo voor een dergelijke bijeenkomst. Karin geeft als tip mee dat de leden van de
deskundigenpool moeten doorgeven of ze wel/niet komen en bij niet komen, kan de
adviesraad dan navragen waarom iemand (toch) niet is gekomen. Dat haalt de
vrijblijvendheid er iets meer af. Deze tip wordt meegenomen voor de volgende
bijeenkomst in het najaar.
Voor de kennismakingsbijeenkomst met het college van BenW morgenmiddag 19
september van 16-17 uur is een agenda opgesteld. Ger en Marga geven aan niet aanwezig
te kunnen zijn en Emine gaat het waarschijnlijk ook niet redden vanwege haar werk.
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Karin geeft aan dat voor de herhaling publiciteitscampagne drie leden van de
deskundigenpool bereid zijn gevonden om mee te werken. De planning is nog steeds om
in oktober/november de campagne te herhalen. Dan komen de borden weer langs de weg
te staan en drie advertenties in de krant.
Gerry heeft twee verschillende ontwerpen gemaakt. Er wordt gekozen voor het tweede
ontwerp. Gijs laat de visitekaartjes drukken.
Alfons neemt afscheid, en bedankt iedereen in de adviesraad voor de prettige
samenwerking en ieders inzet. Hij geeft het stokje na deze vergadering graag over aan
Bart. Trudi bedankt Alfons namens de adviesraad voor zijn jarenlange inzet. Alfons was
een plezierige voorzitter, die iedereen de ruimte gaf om zichzelf te zijn. Het is erg jammer
dat hij met al zijn ervaring en deskundigheid de adviesraad gaat verlaten. Gelukkig blijft
Alfons wel betrokken bij de Adviesraad Samenlevingszaken, omdat hij lid wordt van de
Deskundigenpool.
Alfons bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende openbare vergadering is op 30 oktober 2013.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
22-05-2013

Wie
Allen

2

10-07-2013

3

17-04-2013

4

22-05-2013

Alle
werkgroepen
Karin
m.m.v. Allen
Allen

5

29-06-2011

Allen

6

27-04-2011

Karin

Wat
Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken
Format contact leggen met de
achterban uitwerken
Herhaling publiciteitscampagne

Wanneer klaar
ZSM

Aanwezigheid bij vergaderingen

Continu
aandachtspunt
Continu
aandachtspunt
In de wacht

Zoeken naar geschikte kandidaten
voor AS en Deskundigenpool
Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.

ZSM
Najaar 2013
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