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Verslag Adviesraad Samenlevingszaken 
 

 
gehouden op 11 december 2013 
  
aanwezig Marga Brijs, Ger Kalkman, Gerry Hanneman, Bart Luttik, Gijs 

van Leeuwen, Jan Spoor,  Jannie van der Kruk,  Loura 
Raamsdonk, Mia van Haaren, Trudi van Doornik, Emine 
Özcan, Thea Saktoe, Paul van Gijzen Sandra Mauwer, Karin 
Maas en Sjoukje van der Loo 

afwezig Diane van Loo  
verslag opgesteld door Sjoukje van der Loo  

 
 
1. Welkom & opening 
Bart opent de vergadering en meldt dat Diane zich heeft afgemeld. De vergaderingen van de 
Adviesraad Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn vier 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. Presentatie 400 jaar Maassluis  
Victor Knippenberg, voorzitter van 400 jaar Maassluis, geeft een toelichting op de activiteiten 
die in het kader van dit feestjaar plaatsvinden. Het doel is alle Maassluizers te betrekken. Rond 
vier thema’s worden activiteiten georganiseerd: Sport, Maritiem en Bedrijfsleven, Jeugd en 
Onderwijs en Cultuur en Historie. Paul zegt toe met ROGplus te bespreken of het mogelijk is 
vervoer ter beschikking te stellen voor mensen met een beperking die moeilijk van huis kunnen 
en zonder vervoer niet in staat zijn deel te nemen aan de activiteiten. Mia neemt contact op met 
SeniorenWelzijn om te bespreken of het mogelijk is dat hun busjes worden  ingezet om senioren 
naar bepaalde activiteiten te kunnen vervoeren. 
  
4. Mededelingen & terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten (mondeling) 

 Thea meldt dat ze om persoonlijke redenen afscheid neemt van de Adviesraad.  

 Ook Emine kondigt aan afscheid te willen nemen van de Adviesraad omdat de 
werkzaamheden voor de AS zich moeilijk laten verenigen met haar baan. 

 Gijs meldt dat Jan v.d. Wijngaart ziek is en dat hij de komende maanden niet aanwezig zal zijn 
in de werkgroep. Namens de AS zijn bloemen gestuurd.. 

 Trudi heeft signalen gekregen over de slechte wegbewijzering rond de Vloot en vraagt hier 
aandacht voor. Mia meldt dat dit is aangekaart en in behandeling is bij Maasdelta. 

 Jan meldt dat Thea, Jannie en hij naar een bijeenkomst van Spoc zijn geweest. Het verslag 
hiervan is inmiddels rondgestuurd. 

 Gijs meldt dat Gerrie, Mia en hij bij een bijeenkomst van het Vrijwilligerssteunpunt zijn 
geweest.  
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5. Ingekomen/uitgaande stukken 
Gijs geeft een korte toelichting op de stukken: 
Inkomend: 

 Het transitiearrangement Jeugdzorg is een uitvoerig document. De werkgroep Jeugd is 
hiermee aan de slag. Trudi zal tijdens een van de volgende vergaderingen hierop een 
toelichting geven.  

 Het subsidie-overzicht en de werkplannen voor de afdelingen Welzijn en SoZaWe zijn 
binnen en naar iedereen gemaild.  

Uitgaand: 

 Aandachtspunt is hoe om te gaan met leden van de Deskundigenpool die geen e-mail 
hebben. 

 
6. Verslag vorige vergadering van 30 oktober 2013  
Naar aanleiding van pagina 2, punt 6 wordt gemeld dat er in het najaar geen ruimte was voor 
de campagneposters op de driehoeksborden; deze zullen wel indien mogelijk als advertentie 
worden geplaatst op de pagina Gemeenteinfo. De aanpak van de communicatie rond de 
Adviesraad is een belangrijk aandachtspunt voor 2014. 
Sandra geeft aan dat in het overzicht van de werkgroepen Bart moet worden toegevoegd aan 
de werkgroep Communicatie. 
Marga laat weten niet mee te gaan naar de afspraak met Wilma Spong op 16 december.  
In het actiepuntenoverzicht kan het punt ‘Herhaling publiciteitscampagne’ vervallen. 

 
 7. Werkplan 2014 
Gijs geeft een toelichting. Hij geeft aan de tekst over de werkwijze van de AS in het werkplan 
op te blijven nemen, mede als informatie voor nieuwe leden. De bijdrage aaan het plan van 
de werkgroep Sociaal beleid is binnen, hij wacht nog op de bijdragen van de andere 
werkgroepen.  Afgesproken wordt dat deze uiterlijk 15 februari bij Gijs worden aangeleverd. 
Het werkplan voor het nieuwe jaar moet eigenlijk al in november klaar zijn. Komend jaar 
moeten de voorbereidingen dus eerder van start (zie lijst met Actiepunten). N.a.v. de lijst met 
discussiepunten: 
 Verstevigen van het eigen netwerk moet apart worden besproken. Voorstel is om dit te 

doen in de vergadering van 5 maart 2014.  
 Bekendheid van de AS is een aandachtspunt voor de werkgroep Communicatie in 2014. 
 Betrekken van de leden van de Deskundigenpool: de werkgroep Communicatie doet een 

voorstel voor het beter betrekken van de pool. Dit wordt eerst besproken in het DB en 
daarna in de AS.  

 Bart heeft ideeën over hoe de AS meer ongevraagde adviezen wil geven; dit wordt eerst 
besproken in de werkgroep Communicatie. 
 

8.  Werkgroep Seniorenbeleid  
Naar aanleiding van de discussie over het voortbestaan van de werkgroep Seniorenbeleid in 
de vorige vergadering heeft het DB een reactie geformuleerd. Mia geeft aan dat haar 
opmerking in de vorige vergadering spontaan was, omdat de werkvelden van de 
werkgroepen Seniorenbeleid en Wmo elkaar vaak raken. Het voorstel is de werkgroep 
Seniorenbeleid te laten voortbestaan, maar als er relevante zaken zijn, mee te draaien in de 
werkgroep Wmo. Bart benadrukt dat er geen zaken dubbel gedaan moet worden en als er 
sprake is van overlapping zaken samen opgepakt moeten worden. Gerry legt het 
trekkerschap van de werkgroep Seniorenbeleid (en Woonservicezones) terug bij Mia, als Mia 
ziek is neemt Gerry waar. Marga treedt toe tot deze werkgroep en tot de werkgroep 
Communicatie. 
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9. Concept-advies Evaluatie Proeftuin 
Sandra licht het concept toe en vertelt dat ze diverse reacties heeft gekregen die ze zal 
verwerken. Gijs zegt dat het handiger is opmerkingen te formuleren in de vorm van een 
concreet advies of een conclusie waar de opsteller van het advies iets mee kan. Op die 
manier worden de adviezen sterker. Sandra neemt alle tips en adviezen mee en levert het 
definitieve advies aan bij Gijs, de leden van de Adviesraad en van de werkgroep. Hierbij wordt 
nog de opmerking gemaakt dat stukken naar anderen (buiten de leden van de Adviesraad) 
worden gestuurd, bij voorkeur in PDF-vorm moeten worden verzonden.  
 
10. Terugblik najaarsbijeenkomst 14 november 2013  
Gijs heeft een schriftelijke terugblik opgesteld. Paul laat weten dat de afvaardiging van het 
MOG tevreden was en het een boeiende bijeenkomst vond. Mia vond het jammer dat er 
weinig leden van de werkgroep WSZ/Seniorenbeleid en van de Deskundigenpool aanwezig 
waren. Marga laat weten dat wethouder Gerard v.d. Wees blij was met de opkomst. Er was 
veel moeite gedaan voor de inhoud van de avond en de presentaties. Bart vindt dat bij 
volgende bijeenkomst de nadruk minder moet liggen op het overdragen van informatie, de 
voorlichtende taak van de Adviesraad is beperkt, de gemeente is de deskundige. Naar 
aanleiding van een opmerking van Marga wordt afgesproken vaker gebruik te maken van het 
aanbod van wethouders Kromdijk en Van der Wees om een toelichting te geven op (actuele) 
zaken waarover de Adviesraad meer wil weten.  
 
11. Terugrapportage van de werkgroepen 
Geen mondelinge toelichting. De verslagen zijn naar iedereen verzonden. 
 
12. W.v.t.t.k. & Sluiting 
 De jaarplanning voor 2014 wordt vastgesteld en gepubliceerd op de website.  
 Bart zal de Adviesraad vertegenwoordigen bij het symposium 1+ 1 = Meer op 29 januari. 
 Gijs meldt dat er naar aanleiding van een sollicitatie voor de Deskundigenpool een 

gesprek is geweest met de kandidaat en leden van het DB. 
 Bart deelt mee dat Sandra voortaan meegaat naar de periodieke overleggen tussen het 

DB en Pieter Kromdijk, omdat zij als trekker van de werkgroep Wmo nauw bij het 
werkveld van Pieter is betrokken. 

 Loura vraagt of het mogelijk is dat alle werkgroepverslagen naar alle leden van de 
Deskundigenpool worden gestuurd. Bart en Gerry nemen dit mee in hun voorstel voor het 
betrekken van de Deskundigenpool bij het werk van de AS. 

 Bart neemt afscheid van Adviesraad-lid Thea Sahktoe en ambtelijk ondersteuner Karin 
Maas en bedankt beiden (afzonderlijk) voor hun inzet. Thea en Karin bedanken de leden 
van de Adviesraad voor de prettige samenwerking.  

 
Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De volgende openbare vergadering is op 22 januari 2014. 
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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 

7 30-10-2013 Allen Nadenken over werkplan 2015 September / 
oktober 2014 

 


