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1. Welkom & opening
Bart opent de vergadering en meldt dat Diane, Ger en Paul zich hebben afgemeld. Daarna staat
hij stil bij het overlijden van Jan vd. Wijgaart, lid van de Deskundigenpool. Een aantal leden van
de Adviesraad is aanwezig geweest bij de herdenkingsdienst.
Vervolgens verwelkomt Bart Ank Schonenberg, een nieuw lid van de Adviesraad. Ook heet hij
Martha Vonk welkom; zij wordt medio maart officieel benoemd als lid maar is al aanwezig bij de
vergadering. Verder meldt hij dat de werkgroep Jeugd is aangevuld met drie nieuwe leden,
namelijk Ed le Grand,Laila ten Kate en Janneke van der Waardt.
De vergaderingen van de Adviesraad Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn twee
toehoorders aanwezig. Bart meldt dat agenda punt 3, een presentatie door Rob van de Water
over ROGplus komt te vervallen en wordt doorgeschoven naar een andere vergadering.
2. Inspraak/Vragen halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.
3. Presentatie door Rob van de Water over ROGplus (vervallen)
4. Mededelingen & terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten
 Bart licht bijlage 4a (Veranderingen in de secretariaatswerkzaamheden) toe. Er is een nieuwe
ambtelijk ondersteuner. Zij krijgt een iets andere rol dan haar voorgangster, minder
administratief / secretarieel en meer beleidsmatig. Dit wordt mede ingegeven door de wens
van de AS om onafhankelijker te werken en de suggestie van wethouder Kromdijk om de
beschikbare uren van de ambtelijk ondersteuner anders in te zetten. Tijdens een vergadering
van het DB op 2 april wordt de nieuwe takenlijst besproken.
 Toelichting bij bijlage b (Afstemming tussen de werkgroepen bij het contact leggen met de
achterban). Er wordt komende tijd meer aandacht besteed aan het opbouwen van contacten
met maatschappelijke organisaties. Echter, sommige organisaties zijn voor meerdere
werkgroepen relevant. Het kan verwarrend zijn als zij door verschillende werkgroepen
worden benaderd zonder dat de leden dit van elkaar weten. Het verzoek is daarom dat als
iemand van een werkgroep contact opneemt met een organisatie, de trekker van een
werkgroep dit ter afstemming meldt aan de andere trekkers.
 Gijs is bij een interessante bijeenkomst van de PvdA geweest over de zorg. Kamerlid Van Dijk
gaf een toelichting over de veranderingen in de langdurige zorg. Ingrijpen is volgens de heer
Van Dijk noodzakelijk, omdat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden maar wel beschikbaar
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moet blijven voor mensen die het echt nodig hebben. Zijn tips voor gemeenten: zorg voor
kleine wijkteams die zelfstandig opereren. Maak gebruik van technische hulpmiddelen. Biedt
ruimte aan nieuwe initiatieven, sluit raamcontracten over een langere periode om een
stabiele relatie te creëren en kijk naar het totale pakket aan produkten en diensten dat een
organisatie biedt.
 Jannie is bij een bijeenkomst in Tilburg geweest over de Wet Werk en bijstand. Er zijn nog
veel zaken onduidelijk. Tijdens deze bijeenkomst werd de zorg uitgesproken over de
kostendelersnorm. De angst is dat niet iedere inwonende volwassene geld wil afdragen.
Trudi merkt op dat dit geen zaken zijn waar de gemeente invloed op heeft, maar er wordt
afgesproken dit signaal wel mee te nemen tijdens het overleg met wethouder Kromdijk op
13 maart.
 Mia is bij een bijeenkomst van het MOG geweest, waar diverse politieke partijen hun
standpunt gaven op vragen die het MOG had opgesteld. Ook was zij aanwezig bij een politiek
café dat de ouderenbonden hebben georganiseerd over onder meer senioren en zorg. Trudi
merkt op dat er in de verkiezingsprogramma’s weinig is opgenomen over senioren. Mia vult
aan dat er op het gebied van zorg wel veel in de programma’s staat. Aandacht voor senioren
(en de woonservicezones) zou een onderwerp kunnen zijn voor een ongevraagd advies voor
het nieuwe college. Dit zal in de werkgroep besproken worden.
 Jannie is bij een bijeenkomst van SeniorenWelzijn geweest waar inwoners tussen 65 en 70
jaar werden uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen. Diverse organisaties hebben tijdens
deze bijeenkomst gepresenteerd. Vrijwilligerswerk kan een goed middel zijn om mensen uit
hun isolement te halen. Nu is het afwachten of zich daadwerkelijk meer ouderen melden
voor vrijwilligerswerk.
5. Ingekomen en uitgaande stukken
Gijs loopt de stukken langs. Een ruime vertegenwoordiging heeft zich aangemeld voor de
bijeenkomst Pas op de plaats en dan snel verder op 13 maart. De reactie van het college op het
advies over de Proeftuin Maassluis is binnen. Het jaarverslag over 2013 is definitief; de
raadsinformatiebrief hierover is verzonden aan de gemeenteraad. De leden van de AS krijgen de
definitieve versie nog toegestuurd.
6. Verslag van de vergadering van 22 januari 2014
Naar aanleiding van het verslag meldt Sandra dat ze de concept-lijst met organisaties nog zal
toesturen aan Ank. Bart zegt dat in de lijst met actiepunten twee punten kunnen worden
geschrapt, namelijk Aanwezigheid bij vergaderingen (dit spreekt voor zich) en Zoeken naar
geschikte leden (nieuwe leden voor de DP zijn welkom maar dit hoeft niet in de lijst met
actiepunten).
7. Concept-werkplan 2014
Bart vraagt om een inhoudelijke discussie van het concept-werkplan, tekstuele opmerkingen
kunnen rechtstreeks worden opgenomen met Gijs. Gijs licht het concept toe, dat hij mede heeft
opgesteld op basis van bijdragen van de werkgroepen. Voor 2014 drie hoofdzaken: accent op de
drie transities, een andere, onafhankelijker positie van de Adviesraad en het versterken van de
relaties met de maatschappelijke organisaties om beter te weten wat er leeft in Maassluis en
ervoor te zorgen dat deze organisaties de AS beter weten te vinden.
Trudi meldt dat de Onderwijsvisie is afgerond en er geen advies meer zal worden gevraagd (kan
worden geschrapt op pag. 13). Martha meldt dat op pagina 12 bij het kopje Maatschappelijke
ondersteuning de “Tweemaster” wordt genoemd; dit moet “Argos” zijn. Gerry merkt op dat zij
geen behoefte heeft aan het werken met een tablet, zoals vermeld op pagina 14. Trudi stelt voor
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dit tijdens een andere vergadering te bespreken. Gijs krijgt complimenten voor het werk dat hij
heeft verzet. Hij zal waar nodig het concept aanvullen en aanbieden aan het college.
8. Aandachtspunten voor het overleg van het Dagelijkse Bestuur met wethouder Kromdijk op
13 maart
Trudi vindt dat de zorgen over de kostendelingsnorm aan de wethouder moeten worden
voorgelegd (zie punt 4). Marga meldt ze een bezoek heeft gebracht aan de locatiemanager van
de Tweemaster en dat uit dit bezoek ook aandachtspunten cq vragen naar voren zijn gekomen
die met de wethouder kunnen worden besproken. Zij zal een lijstje met punten aanleveren bij
Gijs.
9. Terugrapportage uit de werkgroepen
Mia meldt dat ze van een aantal werkgroepleden geen respons krijgt (en geen contact via
telefoon en mail), onder meer voor het bijwonen van vergaderingen. Trudi geeft aan dat het op
zich niet nodis is dat leden van de deskundigenpool aanwezig zijn bij de
werkgroepvergaderingen en dat het opsturen van de stukken soms voldoende is. Bart zal
proberen contact te leggen met de leden waar Mia op doelt. Gijs vult aan dat het streven is de
deskundigenpool uit te breiden naar 60 leden en dat het niet de bedoeling is dat die allemaal de
vergaderingen van de werkgroepen bijwonen. Zij kunnen rechtstreeks worden benaderd als hun
deskundigheid nodig is. Zij moeten wel beschikbaar zijn als dat gevraagd wordt is; is dit niet het
geval, dan kunnen de werkgroeptrekkers hun moeite staken.
Trudi geeft een overzicht van de punten die zijn besproken bij het bezoek van de werkgroep
Jeugd aan wethouder Van der Wees op 3 maart. Onder meer de Benchmark Wmo, de Jeugdwet
en het (al dan niet) oprekken van de privacyregels bij hulpverlening zijn aan de orde geweest.
Trudi zal ervoor zorgen dat het verslag van deze bijeenkomst aan iedereen wordt toegestuurd.
Ze is blij met de drie nieuwe leden van de werkgroep Jeugd. Janneke van de Waardt moet nog
worden toegevoegd in het werkgroepoverzicht. Gijs vraagt aan Trudi of zij iets meer weet over
zomerscholen in Maassluis (welke initiatieven en financiering?) Trudi zal dit nagaan en
bespreken in de werkgroep.
Mia vertelt dat in de werkgroep Seniorenbeleid onder meer het activiteitenprogramma van
SeniorenWelzijn onderwerp van gesprek is geweest en het aantreden van twee nieuwe
ouderenadviseurs. Er zouden meer activiteiten moeten worden georganiseerd voor allochtonen.
Jan heeft aangegeven geen trekker meer te willen zijn van de werkgroep Sociaal beleid. Hierover
komt een extra vergadering van deze werkgroep op 6 maart. De werkgroep heeft overleg gehad
met Marlene de Vette, onder meer over de ontwikkelingen rond Stroomopwaarts. Op 10 maart
zullen wethouder Pieter Kromdijk en Dukdalf-directeur Petra van der Klei tijdens een
bijeenkomst vragen beantwoorden van het personeel van Dukdalf en familieleden. Het doel van
deze bijeenkomst is de onrust onder de werknemers weg te nemen.
Sandra meldt dat leden van de werkgroep Wmo bezig zijn om contact te leggen met
maatschappelijke instellingen en organisaties in Maassluis. Het doel hiervan is tweeledig: te
weten komen wat er leeft en ervoor zorgen dat deze instellingen de AS weten te vinden. Martha
en Marga zijn bj de Tweemaster (Argos) geweest, Sandra gaat met een aantal werkgroepleden
naar Ipse de Bruggen en ASVZ. Trudi en Ger gaan naar Stoed en Pameijer.
Gerry en Marga kijken terug op de laatste bijeenkomst van de werkgroep Communicatie. Marga
zal het verslag aan alle leden toesturen. Deze werkgroep zal een meer coördinerende rol op zich
nemen bij de communicatie rond de Adviesraad en de deskundigenpool. Verder zal de
werkgroep een programma van eisen opstellen voor de nieuwe, eigen website van de
Adviesraad. Deze moet laagdrempelig zijn en het taalgebruik eenvoudig.
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Bart vraagt zich af hoe de uitwisseling van informatie efficienter kan verlopen. Marga stelt voor
om de verslagen van de werkgroepen rond te sturen en deze alleen te bespreken als er vragen
zijn.
9.
-

W.v.t.t.k. & Sluiting
Trudi meldt dat zij en Sandra op 11 april naar een Wmo-studiedag in Nieuwegein
gaan.

-

Sjoukje kondigt aan dat voorafgaand aan de vergadering op 16 april een foto zal
worden gemaakt van de Adviesraad in de nieuwe samenstelling en hoopt dat iedereen
hierbij aanwezig kan zijn.

Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende openbare vergadering is op 16 april 2014.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
22-05-2013

Wie
Allen

2

10-07-2013

3

27-04-2011

Alle
werkgroepen
Sjoukje

4
5

30-10-2013
30-10-2013

Allen
Allen

Wat
Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken
Format contact leggen met de
achterban uitwerken
Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.
Evaluatie abonnement Stimulanz
Nadenken over werkplan 2015

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