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1. Welkom & opening
Bart opent de vergadering en meldt dat Diane en Trudi zich hebben afgemeld. De vergaderingen
van de Adviesraad Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn vijf 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 over Vluchtelingenwerk Maassluis
Nanny Spanjer (coördinatrice vrijwilligers Vluchtelingenwerk Maassluis) geeft een toelichting. De
lokale afdeling van het Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen bij de eerste opvang in
Maassluis en de maatschappelijke begeleiding. De taakstelling voor Maassluis bedraagt 26
vluchtelingen voor het eerste halfjaar van 2014.
4. Mededelingen & terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten (mondeling)
 Bart is genoodzaakt de vergadering te verlaten, Gijs neemt het voorzitterschap van de
vergadering over.
 Jan, Loura en Sandra zijn bij een bijeenkomst in InBlik geweest over het nieuwe wijkteam in
Maassluis Oost, gericht op de jeugd. Deze was interessant en goed bezocht.
 Gijs is bij een thema-avond en een commissievergadering geweeest over Stroomopwaarts, de
toekomstige nieuwe organisatie voor sociale diensten voor Maassluis, Schiedam en
Vlaardingen. Er is hierover nog geen besluit genomen, maar het voornemen is deze
organisatie voor 1 januari 2015 te realiseren. Gijs wil hieromtrent een aantal punten bij de
wethouder onder de aandacht brengen (zie punt 9).
 Loura is met een delegatie van de AS aanwezig geweest in het Witte Kerkje bij de
overhandiging van het PvdA-verkiezingsprogramma aan Bart. Tijdens deze gelegengheid
heeft Bart de onafhankelijkheid van AS nogmaals benadrukt.
5. Ingekomen en uitgaande stukken
Gijs licht de stukken toe. De ingekomen Benchmark Wmo is ter informatie maar voor de
werkgroepen Wmo en Ouderenbeleid belangrijk om te bespreken. Afgesproken wordt dat
Jannie op 28 januari naar een bijeenkomst van Stimulanz gaat over de WWB.
6. Verslag van de vergadering van 11 december 2013
Marga wil ook deelnemen aan de werkgroep Communicatie; de lijst met werkgroepleden zal op
dit punt worden aangevuld.
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7. Discussie over enkele punten in verband met het werkplan 2014 (incl. bijlagen)
 Terugblik op werkplan 2013. Gijs meldt dat dit stuk ter informatie is. Het merendeel van
de punten is gerealiseerd. Wat niet gerealiseerd is, gebeurt misschien nog in 2014,
afhankelijk van de werkgroepen. Het werkplan voor 2014 moet op de vergadering van 5
maart gereed zijn. Gijs vraagt de werkgroepen hun bijdragen snel aan te leveren.
 Accent op de drie transities: hoe doen we dat? Sandra geeft een toelichting op een
andere werkwijze. De AS wil meer ongevraagd advies geven en mede daarom betere
contacten opbouwen met de organisaties in Maassluis. Op deze manier wordt eerder
duidelijk wat er leeft in Maassluis en kan dit mee worden genomen bij het opstellen van
beleid(sstukken). Meer van binnen naar buiten werken dus. Het is van belang te weten
met welke organisaties er lijntjes cq. contacten zijn. Sandra vraagt elke werkgroep te
kijken welke organisaties voor hen de belangrijkste zijn (niet alle organisaties, maar
selectief zijn). Deze lijsten moeten ook inzichtelijk worden gemaakt voor de andere
werkgroepen. Het opbouwen van een netwerk kost tijd en energie, maar levert tijdwinst
op bij het schrijven van een advies omdat de contacten dan al zijn gelegd en er snel
input vanuit betrokken organisaties kan worden gevraagd. Sandra zal een conceptoverzicht van organisaties verspreiden, ter aanvulling door de verschillende
werkgroepen.
 Hoe versterken we de samenwerking onderling binnen de Adviesraad en de
deskundigenpool? Het DB heeft hiertoe een voorstel gedaan. Sandra vraagt of het de
bedoeling is om alle mailtjes door te sturen naar de leden van de Deskundigenpool. Gijs
geeft aan dat het beter is hierin selectief te zijn en te kijken welke informatie voor de
werkgroep in kwestie interessant is. Het versterken van de band tussen de AS en de
Deskundigenpool wordt nog besproken in de werkgroep Communicatie.
 Hoe verbeteren we het contact met de achterban? Het voorliggende voorstel wordt
overgenomen en opgenomen in het werkplan. Het is de bedoeling (betere) contacten op
te bouwen met de organisaties en koppels te vormen om dit netwerk te realiseren (en
hierbij ook leden van de Deskundigenpool te betrekken).
8. Concept-jaarverslag over 2013
Gijs heeft dezelfde volgorde en indeling gehanteerd als vorig jaar. Jan merkt op dat de
werkgroep Sociaal beleid acht keer per jaar vergadert. Het jaarverslag wordt vastgesteld en zal
worden aangeboden aan het college. Gijs krijgt complimenten voor het werk dat hij heeft verzet.
9. Punten voor het overleg van het Dagelijkse Bestuur met wethouder Kromdijk op 23 januari
Gijs heeft een aanvullend punt dat hij met wethouder Kromdijk wil bespreken, namelijk
Stroomopwaarts. Hij onderschrijft de noodzaak tot samengaan van de sociale diensten, maar
heeft op drie punten zorgen. Het eerste betreft aandacht voor betere communicatie over dit
onderwerp. Ten tweede wil hij graag weten welke mogelijkheden Maassluis heeft om zijn stem
te laten horen en zaken in de nieuwe organisatie te beïnvloeden. Ten derde maakt hij zich
zorgen over de beweging naar harmonisatie. Het streven in Maassluis is maatwerk leveren in de
wijk en verbindingen leggen; hoe gaat dit in een nieuwe organisatie gerealiseerd worden?
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9. Verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen
Gijs heeft een overzicht gemaakt van de standpunten van de politieke partijen over diverse
onderwerpen op het gebied van samenlevingszaken. Dit overzicht wordt besproken in de diverse
werkgroepen (oa. zijn er zaken vergeten, wat vinden we van de standpunten?). Op een vraag van
Mia bevestigt Gijs dat dit overzicht kan worden toegestuurd aan de leden van de
Deskundigenpool.
10.
Terugrapportage van de werkgroepen
Jan meldt in relatie tot Stroomopwaarts dat er een gesprek is geweest met Marlene de Vette en
dat er nog veel onduidelijkheden zijn rond deze nieuwe organisatie en rondom de
Participatiewet. Verder is de fietsenstalling bij Koningshoek ter sprake gekomen. Als er een
nieuwe stalling komt, moet deze zichzelf financieel kunnen bedruipen. Een onderzoeksbureau is
bezig de problematiek te bestuderen; in maart / april 2014 verschijnt hierover een rapport.
11.
W.v.t.t.k. & Sluiting
 Loura vraagt of iemand die niet in Maassluis woont, lid kan worden van de Deskundigenpool.
In de verordening van de Adviesraad Samenlevingszaken is echter opgenomen dat zowel de
leden van de AS als leden van de pool in Maassluis moeten wonen.
 Paul meldt dat hij het verkiezingsprogramma van de VSP in ontvangst zal nemen.
Gijs bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit het openbare deel van de
vergadering. Daarna wordt in een besloten deel de stand van zaken rond de sollicitatieprocedure
toegelicht.
De volgende openbare vergadering is op 5 maart 2014.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
22-05-2013

Wie
Allen

2

10-07-2013

3

22-05-2013

Alle
werkgroepen
Allen

4

29-06-2011

Allen

5

27-04-2011

Sjoukje

6
7

30-10-2013
30-10-2013

Allen
Allen

Wat
Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken
Format contact leggen met de
achterban uitwerken
Aanwezigheid bij vergaderingen
Zoeken naar geschikte kandidaten
voor AS en Deskundigenpool
Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.
Evaluatie abonnement Stimulanz
Nadenken over werkplan 2015

Wanneer klaar
ZSM
ZSM
Continu
aandachtspunt
Continu
aandachtspunt
In de wacht
September 2014
September /
oktober 2014
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