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1. Welkom & opening
Bart opent de vergadering en meldt dat Ger Kalkman, Ank Schonenberg en Gerry Hanneman
afwezig zijn. Verder licht hij toe dat er vandaag geen foto van de Adviesraad zal worden gemaakt,
omdat een aantal leden heeft laten weten hiervoor niet beschikbaar te zijn. Er zal een andere
datum worden geprikt om op de foto te gaan. Verder meldt hij dat er in week 17 een artikel over
de Adviesraad wordt geplaatst in de Schakel. De vergaderingen van de Adviesraad
Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn geen toehoorders aanwezig.
2. Inspraak/Vragen-halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.
3. Mededelingen & terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten
 Het DB heeft op 13 maart een (waarschijnlijk laatste) overleg gehad met portefeuillehouder
Pieter Kromdijk. Conform de nieuwe werkafspraken licht hij deze bijeenkomst niet mondeling
toe. Iedereen (ook de leden van de Deskundigenpool) krijgt het verslag van de bijeenkomst
toegestuurd zodra dit is vastgesteld.
 Gijs licht het nieuwe overzicht toe dat de werkverdeling weergeeft tussen de secretaris, de
ambtelijk ondersteuner en de trekkers van de werkgroepen. De Adviesraad gaat zich
zelfstandiger positioneren en ontwikkelt daarom ook een eigen website (zie punt 8). De
ambtelijk ondersteuner gaat minder administratieve taken verrichten en zich meer toeleggen
op inhoudelijke ondersteuning. Er zijn geen vragen over dit nieuwe overzicht. Bart voegt toe
dat het de bedoeling is dat degene die een verslag opstelt, dit ook verstuurt. De verslagen van
de AS-vergaderingen gaan voortaan ook naar de leden van de Deskundigenpool; de
werkgroepverslagen ook naar alle leden van de Adviesraad. Daarnaast meldt Bart dat in het
DB zal worden besproken of het niet nuttig / noodzakelijk is een plaatsvervangend secrataris
te benoemen, omdat de werkzaamheden van de secretaris ook moeten doorgaan als deze
persoon afwezig is.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Gijs loopt de stukken langs. Afgesproken wordt dat Mia en Paul naar het afscheid van M. van
Twist (Seniorenwelzijn) gaan. Verder maakt hij melding van het kaartje dat de vrouw van Jan vd.
Wijgaart heeft gestuurd om een ieder te bedanken voor hun steunbetuigingen naar aanleiding
van zijn overlijden.
5. Verslag van de vergadering van 5 maart 2014
Paul vraagt of al bekend is wanneer ROGplus een presentatie geeft in de vergadering van de AS.
Sjoukje antwoordt dat is afgesproken te wachten totdat de besluitvorming over de
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taakverbreding van ROGplus regionaal is afgerond. Loura zal proberen Nawal Al-baz, coördinator
van Stichting Aanzet uit te nodigen voor een presentatie tijdens de vergadering van 9 juli. Naar
aanleiding van de opmerking op pagina 3 over zomerscholen vertelt Trudy dat Sandra en zij
hierover een gesprek hebben gevoerd met Jos Groeneboom. Iedereen heeft het verslag van dit
gesprek ontvangen. Waarschijnlijk zal er dit jaar geen zomerschool zijn. Het actiepunt Uitwerken
van format contact leggen met achterban kan van de lijst worden afgevoerd, er is geen behoefte
aan een gezamenlijk format; Gijs benadrukt dat het belangrijk is dat contacten met organisaties
etc. worden gemeld aan de andere werkgroepen. Gijs zal alle bestaande lijsten van organisaties
samenvoegen; Mia zoekt de lijst voor Seniorenbeleid op.
6. Voorstel verandering werkwijze van vergaderen
Bart licht dit voorstel toe. Er is vanuit het gemeentebestuur meer behoefte aan ongevraagde
adviezen en aan signalen uit de samenleving. Dit vraagt ook om meer discussie tijdens de
vergaderingen van de AS. Nadat er in de AS over een onderwerp van gedachten is gewisseld en
een richting is bepaald, kan de werkgroep hiermee verder aan de slag. Informatie-uitwisseling (bv.
terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten en werkgroepvergaderingen) gaat zoveel mogelijk
via de mail. Als er naar aanleiding van een bijeenkomst of vergadering toch behoefte is aan
bespreking, dan kan het lid dit melden bij het DB. Hij of zij wordt dan uitgenodigd in de
vergadering van het DB voor een toelichting. Martha geeft aan dit een prima voorstel te vinden,
op deze manier kan de Adviesraad meer vaart maken. Eventuele vragen aan de
portefeuillehouder blijven wel onderwerp van gesprek in de vergadering, al voegt Bart daaraan
toe dat inhoudelijke vragen aan de betrokken beleidsambtenaar en niet aan de wethouder
moeten worden gesteld.
Sandra zegt dat iedereen nog zijn weg zal moeten vinden wat betreft de nieuwe werkwiize vraagt
zich af wanneer iets in de vergadering gemeld moet worden. Bart geeft als voorbeeld dat de
regionale bespreking van de Wmo-stukken door de Wmo-adviesraden van van Schiedam,
Maassluis en Vlaardingen gemeld kan worden in de vergadering van de AS en de ervaringen over
de samenwerking met deze adviesraden gedeeld. Naar aanleiding van dit voorbeeld zegt Marga
dat de discussiestukken over Sturing en Inkoop, Beleid en Verordening en de Eindrapportage
over de taakverbreding van ROGplus veel informatie bevatten en dat ze voor alle leden
interessant zijn. Afgesproken wordt dat Sandra de drie rapporten ter kennisname aan iedereen
stuurt en dat reacties op deze stukken welkom zijn, ook van leden die niet in de Wmo-werkgroep
zitten.
Bart stelt de nieuwe werkwijze vast. De komende maanden wordt uitgeprobeerd hoe deze in de
praktijk werkt.
7. Bespreking concept-advies aan B&W inzake beleid voor arbeidsgehandicapten in de
gemeente Maassluis
Gijs licht dit ongevraagde advies toe. Het onderwerp Beleid voor arbeidsgehandicapten is al met
de afdeling Sozawe en de wethouder besproken, maar het antwoord was niet helemaal
bevredigend. Het nieuwe beleid moet op 1 januari 2015 ingaan en heeft grote gevolgen de
nieuwe Wajongers. Het is belangrijk dat het nieuwe beleid zo snel mogelijk wordt duidelijk
gemaakt aan de mensen die hiermee te maken krijgen. In het advies worden enkele
aandachtspunten meegegeven en een oproep tot actie. Alle leden van de Adviesraad vinden het
een duidelijke brief en stemmen in met deze oproep.
8. Brainstorm rond nieuw op te zetten website voor de Adviesraad
Marga licht het Programma van Eisen toe dat is opgesteld in de werkgroep Communicatie. Ook Ed
La Grand van de Deskundigenpool was aanwezig bij deze besprekingen en van diens ervaring en
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inbreng waren erg nuttig. De website moet niet te ingewikkeld zijn, met makkelijke navigatie en
eenvoudig taalgebruik. Het is de bedoeling in 1e instantie nog niet teveel interactieve elementen
toe te voegen in verband met het beheer dat dergelijke elementen vragen. Wel wordt gedacht
aan het peilen van meningen via een poll. Gijs zegt dat er nog behoorlijk wat werk verzet moet
worden; de navigatie, de inhoud, de beheerorganisatie / redactieraad en de te volgen produres
moeten nog helemaal worden uitgewerkt. Hij pleit voor een stappenplan met een
termijnplanning. Wat betreft het interactieve deel vraagt hij zich af wie er gaat reageren namens
de AS en hij waarschuwt voor het wekken van valse verwachtingen. Marga zegt dat inwoners en
andere personen ook vragen moeten kunnen stellen via de website en dat er twee beoogd
webmasters zijn. Sandra waarschuwt dat polls en andere interactieve elementen de redactie niet
boven het hoofd moeten groeien. Op een vraag van Martha reageert Bart dat dit een website
wordt die onafhankelijk is van de gemeentelijke website, maar dat er wel over en weer links zijn
tussen deze websites. Sjoukje vraagt er aandacht voor dat in het protocol moet worden
opgenomen hoe om te gaan met adviezen van de AS over beleidsstukken die nog niet openbaar
zijn. Bart zegt dat er meer menskracht nodig is in de werkgroep Communicatie, Sjoukje kan wel
meedenken en adviseren over deze ontwikkelingen maar maakt geen deel uit van de werkgroep.
Marga geeft aan dat er een plan van aanpak inclusief tijdpad zal worden opgesteld. Daarna wordt
de inhoud uitgeschreven en vindt overleg plaats met potentiële bouwers. Daarna kan worden
nagedacht over de inrichting, het beheer, een redactiecommissie en een protocol.
9. Presentatie over Wijkteam Jeugd door Wilma Sprong
Wilma Sprong is coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin en kwartiermaker Wijkteam
Jeugd. De gemeenten zullen vanaf 1 januari 2015 alle vormen van jeugdhulp moeten gaan
regelen. Het gezin staat centraal, met daar omheen een informeel netwerk (dat signaleert en
burenhulp verleent) en een formeel netwerk (wo. huisartsen, kinderopvang en scholen). Dit
netwerk kan 80 procent van de zorg leveren, zijn de problemen niet op te lossen dan wordt de
client (met diens instemming) toegeleid naar het Wijkteam. De verschillende organisaties die
samenwerken in het Wijkteam Jeugd moeten generalistisch gaan werken en buiten de kaders
van de eigen organisatie gaan denken. De kracht van het wijkteam is de snelheid: binnen een
week bij de cliënt aan tafel. Op dit moment is er een proef gaande in Maassluis Oost; het is de
bedoeling deze aanpak door te trekken naar de rest van Maassluis. Op dit moment is nog niet
duidelijk of er meerdere teams komen en hoe het Wijkteam Jeugd zich zal gaan verhouden tot de
sociale wijkteams. Wilma doet een oproep aan de leden van de Adviesraad om signalen door te
geven, bijvoorbeeld als mensen niet weten waar ze terecht moeten als het gaat om jeugdzorg of
als instanties (op dit terrein) moeilijk te bereiken zijn.
10 Terugrapportage van de werkgroepen
Conform de nieuwe vergaderafspraken (zie punt 6) wordt dit onderwerp voortaan niet meer op
de agenda gezet. Terugkoppeling uit de werkgroepen gebeurt in principe schriftelijk.
11.
W.v.t.t.k. & Sluiting
Via de mail komen veel aanbiedingen binnen voor bijeenkomsten, workshops en symposia. Naar
aanleiding van een vraag van Mia wordt afgesproken dat iedereen zichzelf kan aanmelden voor
gratis bijeenkomsten; als er en toegangsprijs moet worden betaald dient het verzoek aan Gijs te
worden voorgelegd.
Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende
openbare vergadering is op 28 mei 2014.
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Actiepunten
Nr
1

Startdatum
22-05-2013

Wie
Allen

Wat
Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken

Wanneer klaar
ZSM

3

27-04-2011

Sjoukje

In de wacht

4
5

30-10-2013
30-10-2013

Allen
Allen

Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.
Evaluatie abonnement Stimulanz
Nadenken over werkplan 2015

September 2014
September /
oktober 2014
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