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Verslag Adviesraad Samenlevingszaken 
 

 
gehouden op 30 oktober 2013 
  
aanwezig Marga Brijs, Diane van Loo, Ger Kalkman, Gerry Hanneman, 

Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Jan Spoor,  Jannie van der 
Kruk,  Loura Raamsdonk, Mia van Haaren, Trudi van Doornik, 
Sandra Mauwer, Karin Maas en Sjoukje van der Loo 

afwezig Emine Özcan, Thea Saktoe, Paul van Gijzen  
verslag opgesteld door Sjoukje van der Loo  

 
 

1. Welkom & opening 
Bart opent de vergadering, de eerste onder zijn voorzitterschap. De vergaderingen van de 
Adviesraad Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn twee toehoorders aanwezig. 
Er zijn geen aanvullingen op of wijzigingen in de agenda. 

  
2.  Inspraak/Vragen halfuur 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.  
 
3. Visie Jeugdzorg 
Jonathan Houtman, beleidsmedewerker Welzijn van de gemeente Maassluis geeft een 
toelichting op de Visie Jeugdzorg, over het proces van decentralisatie van de Jeugdzorg. De 
Jeugdwet is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer maar nog niet door de Eerste 
Kamer. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2015 in werking. Er is een regionaal 
transitiedocument opgesteld (dat inmiddels is toegezonden aan de leden van de AS). Mede 
naar aanleiding van vragen van de leden van de Adviesraad, komt ter sprake dat: 
 de regelingen moeten voorzien in passende hulp voor alle jeugd, waarbij de zorg dichter 

bij de inwoners komt te staan en er een grotere rol komt voor het eigen netwerk en een 
wijkgerichte aanpak. Er zal efficiënter samengewerkt moeten worden en meer worden 
ingezet op preventie van problemen;  

 de zorgaanbieders graag willen meewerken, mede omdat er sprake is van een goede 
samenwerking met de gemeenten en de gemeenten aanvullende bezuinigingen beperkt 
zullen houden; 

 er behoorlijk veel ruimte is voor lokale beleidsvrijheid; er wordt nu gewerkt aan het lokale 
beleidsplan met daarin de lokale keuzes voor na 2015; een concept van dit plan wordt in 
de loop van 2014 voorgelegd aan de Adviesraad. 

 
4. Mededelingen & terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten (mondeling) 

 Gijs is op 28 oktober naar een bijeenkomst van Tympaan geweest over 
netwerkversterking, met name in de zorg. Netwerken verdwijnen, hetgeen de 
samenleving versnippert. Kleinere netwerkjes ontstaan door de terugtredende overheid. 
Mensen hebben daardoor wel een steviger eigen netwerk nodig. Dit is een belangrijk 
signaal. 

 Jan, Jannie en Thea zijn op 26 september aanwezig geweest bij de themabijeenkomst 
Werken met behoud van uitkering van Spoc, waarin door de FNV een zwartboek is 
overhandigd. Hieruit blijkt dat mensen die werken met behoud van hun uitkering vaak 
hetzelfde werk doen als in loondienst. 
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 Trudi meldt dat het symposium van LOOK op 13 november niet doorgaat. 

 Bart heeft zich de afgelopen weken georiënteerd op het werkveld en vastgesteld dat er 
veel deskundigheid zit in de werkgroepen, Ook doet hij verslag van zijn 
kennismakingsgesprek met wethouder Pieter Kromdijk (en Karin Maas). De wethouder 
geeft aan veel waarde te hechten aan de adviezen van de AS; deze hebben direct en 
soms ook indirect (c.q. op de langere) termijn gevolgen voor het beleid. Hij wil graag dat 
de Adviesraad problemen die spelen in de samenleving signaleert en op tafel legt en zich 
hierbij niet laat beperken door regelgeving. Mede op basis van dit gesprek wil Bart 
ernaar streven meer bekendheid te geven aan de Adviesraad en meer signalen uit de 
Maassluise bevolking op te pikken. 
 

5. Ingekomen/uitgaande stukken 
Gijs geeft een korte toelichting op de stukken: 
Inkomend: 

 Concept-subsidieoverzicht 2014 (ter kennisneming) 

 Advies-aanvraag inzake armoedebeleid: zie agendapunt 7 

 Brief van B&W over klanttevredenheidsonderzoek (geen actie nodig). 
Uitgaand: 

 Gezamenlijke bijeenkomst Adviesraad en Deskundigenpool: zie agendapunt 8 

 Advies Armoedebeleid: zie agendapunt 7 
 
6. Verslag vorige vergadering van 18 september 2013  
Het conceptverslag wordt tekstueel en inhoudelijk besproken en vervolgens vastgesteld.  
N.a.v. pag 1: Victor Knippenberg en niet Erwin van Leeuwen is aanwezig tijdens de 
vergadering van de Adviesraad op 11 december. 
N.a.v. pag. 1: Het Evaluatierapport Proeftuin Maassluis wordt behandeld in de werkgroep 
Wmo. 
N.a.v. pag. 3: Bij agendapunt 8 wordt besproken of er tijdens de bijeenkomst op 14 november 
ook externen worden uitgenodigd. 
Alle actiepunten blijven staan, Karin licht de publiciteitscampagne toe. In november worden 
weer advertenties geplaatst met interviews en komen de campagneposters weer op de 
driehoeksborden langs de weg. 

 
 7. Advies over armoedebeleid voor kinderen in Maassluis 
Gijs licht het advies toe. Het betrof een spoedadvies, zodat niet iedereen hierbij kon worden 
betrokken.  Marga vindt het een helder en evenwichtig advies en geeft complimenten aan de 
opstellers. Jan geeft aan dat het advies is besproken met Marlène de Vette, dat het in goede 
aarde is gevallen en wordt bekeken welke voorstellen kunnen worden overgenomen. Ook 
Sandra vindt het een goed advies en vraagt zich af of de gemeente een rol kan spelen bij het 
hergebruik van sportkleding voor minder-bedeelden. Trudi en Mia melden dat 
sportverenigingen (bv. MSV en korfbalvereniging CKC) dit al doen op eigen initiatief. 

 
8.  Gezamenlijke najaarsbijeenkomst adviesraad en deskundigenpool  
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de bijeenkomst met de Deskundigenpool, 
die plaatsvindt op 14 november in De Drukkerij aan de Dr. Kuyperkade. Bart is de 
dagvoorzitter. Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis (op hoofdlijnen) 
vanuit de werkgroepen en het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid tussen AS en de 
Deskundigenpool. Tijdens de bijeenkomst wordt ook besproken hoe de Deskundigenpool het 
beste kan worden betrokken bij het werk van de Adviesraad. Er wordt afgesproken dat in het 
eerste uur van de bijeenkomst informatie wordt uitgewisseld (circa 10 minuten per transitie), 
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daarna is er ruimte voor discussie. Het tweede deel zal informeel zijn, waarbij de aanwezigen 
met elkaar kunnen bespreken hoe er meer signalen uit de samenleving kunnen worden 
gehaald en meer leden kunnen worden geworven voor de Deskundigenpool. Gijs zorgt voor 
offertes voor de huur van de zaal en de consumpties. Er komt een persbericht over de 
bijeenkomst (inclusief de mogelijkheid tot aanmelding) en leden van de AS kunnen ook 
persoonlijk aspirant-leden voor de pool uitnodigen. 

 
9. Werkplan 2014  
Gijs wil dit jaar eerder beginnen aan het opstellen van het jaarplan en vraagt de leden na te 
denken over welke onderwerpen in 2014 aan de orde zullen komen in de verschillende 
werkgroepen. Ook gaat er een brief naar de gemeentelijke afdelingen met de vraag welke 
adviesaanvragen er te verwachten zijn in 2014. Aan iedereen de vraag na te denken over 
speciale aandachtspunten in het werkplan voor 2014. Een onderwerp dat nu al ter tafel komt 
is meer aandacht voor (en publiciteit over) de Adviesraad, onder meer via de website.  

 
10. Terugrapportage van de werkgroepen (mondeling)  
Sandra licht toe dat de werkgroep Wmo bezig is met de voorbereiding van de bijeenkomst 
op 14 november. De werkgroep heeft inmiddels van Ingrid Albers een toelichting gekregen 
op het Wmo-Wpg beleidsplan Een sterke basis en de stand van zaken rond de transities. Ze 
meldt dat werkgroeplid Renee du Mortier heeft aangegeven de vergaderingen meer niet bij 
te kunnen wonen. Wel wil ze betrokken blijven en dus graag op de lijst van de 
Deskundigenpool blijven staan. 
Mia spreekt op persoonlijke titel en geeft aan dat het werkveld Seniorenbeleid bij veel 
terreinen hoort en vraagt of het mogelijk is om de werkgroep Woonservicezones en 
Seniorenbeleid samen te voegen met de werkgroep Wmo. Gerry is het hier niet mee eens. 
Afgesproken wordt dat alle leden hierover nadenken en dat dit in de volgende vergadering 
opnieuw ter sprake komt.  
Jan vertelt over het gesprek dat de werkgroep Sociaal Beleid op 22 oktober heeft gehad met 
Marlène de Vette over knelpunten in de WWB. Ook is er op 21 oktober een gesprek geweest 
met Marlène de Vette en Bianca Al Mashta over de transities en de samenvoeging van de 
regionale sociale diensten en sociale werkplaatsen. Het verslag wordt via Karin toegestuurd 
aan alle leden van AS.   
Trudi vertelt over een gesprek met wethouder Gerard v.d. Wees, die een uiteenzetting heeft 
gegeven over de transities in de jeugdzorg en over een bijeenkomst op 9 oktober met Wilma 
Sprong, de interim coördinator van het CJG, over de veranderingen die de komende jaren op 
stapel staan (één gezin, één plan, één aanpak). Op 16 december vindt er een bezoek plaats 
aan het CJG. Marga gaat mee. 
Gerry herinnert aan de opening en het open huis van servicecentrum De Vloot. Op het 
terrein van de woonservicezones is verder niets te melden. Ook op het terrein van 
communicatie zijn geen ontwikkelingen. Bart geeft aan te willen aansluiten bij de werkgroep 
Communicatie. 
 
11. W.v.t.t.k. & Sluiting 
a. Terugblik op de kennismakingsbijeenkomst van dev adviesraad met het college op 19 

september 2013. De opkomst was goed en alle aanwezigen hebben deze bijeenkomst als 
interessant en positief ervaren.  

b. Vergaderdata 2014. Besloten wordt ook volgend jaar te vergaderen op woensdagmiddag 
van 16.00 tot uiterlijk 18.00 uur. Karin stelt een lijst op met mogelijke vergaderdata en 
legt deze aan de leden voor. 

c. Herhaling publiciteitscampagne (zie agendapunt 6).  
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d. Visitekaartjes. Gijs heeft visitekaartjes laten maken en deelt deze uit aan de aanwezigen. 
Er is rekening gehouden met nieuwe leden van de AS: de achterkant is blanco, hierop 
kunnen adresstickers worden geplakt. 

e. Op verzoek van Jannie heeft Karin een abonnement op Cliëntenparticipatie van 
CLIP/Stimulanz onderzocht. Voor 750 euro per jaar ontvangen de leden onder meer 
digitale nieuwsbrieven, themabrieven en de mogelijkheid tot het bijwonen van regionale 
bijeenkomsten, congressen en trainingen. Het abonnement is per jaar opzegbaar. 
Afgesproken wordt dit een jaar te proberen en in oktober of november te evalueren of 
deze kosten de moeite waard zijn. 
 

Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
De volgende openbare vergadering is op 11 december 2013. 

 

Actiepunten 

Nr Startdatum Wie Wat Wanneer klaar 

1 22-05-2013 Allen Ontwikkeling transitieprocessen 
volgen en signalen hierover oppikken  

ZSM 

2 10-07-2013 Alle 
werkgroepen 

Format contact leggen met de 
achterban uitwerken 

ZSM 

3 22-05-2013 Allen Aanwezigheid bij vergaderingen Continu 
aandachtspunt 

4 29-06-2011 Allen Zoeken naar geschikte kandidaten 
voor AS en Deskundigenpool 

Continu 
aandachtspunt 

5 27-04-2011 Sjoukje Verdere inzet nwe media als 
Facebook, etc. 

In de wacht 

6  30-10-2013 Allen Evaluatie abonnement Stimulanz September 2014 

     

 


