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 Welkom & opening
Bart opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergaderingen van de Adviesraad
Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn geen toehoorders aanwezig. Desondanks wil Bart
agendapunt 7 besloten behandelen; hiervan zal dan ook geen verslag worden gedaan.
 Inspraak/Vragen-halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.
 Mededelingen
 Gijs geeft complimenten over het interview met Bart en Sandra in de Schakel.
 Bart vraagt welke leden de Adviesraad vertegenwoordigen bij de open dag van de
Zorgkwekerij (Mia en Bart), de opening van Avonturis (Trudi en Loura), het afscheid van
Pieter Kromdijk (Bart, Trudi en misschien Sandra) en de bijeenkomst van het wijknetwerk
(Trudi, Henri Brendel en misschien Bart).
 Sjoukje meldt dat nieuwe wethouders Arnold Keijzer en David v.d. Houwen kennis komen
maken met de leden van de AS tijdens de vergadering van 9 juli. Het dagelijks bestuur
heeft vier maal per jaar een overleg met Arnold Keijzer en twee maal per jaar met David
v.d. Houwen. Op 23 en 27 juni zijn er kennismakingsgesprekken tussen het DB en de
nieuwe wethouders.
 Presentatie door N. Al-baz van de Stichting Aanzet
N. Al-baz is coördinator bij Stichting Aanzet. Deze stichting houdt zich bezig met
achterstandsbeleid (onderwijsachterstanden) en opvoedingsondersteuning en richt zich daarbij
zowel op ouders als op professionals. Hun cursussen voor ouders sluiten aan op de specieke
vragen en behoeften van ouders en zijn een groot succes in Maassluis (o.a. een cursus Omgaan
met pubers). Signalen die Aanzet heeft opgepikt bij allochtone gezinnen in Maassluis zijn:
 De sociale kaart is onbekend, veel allochtonen weten de weg naar de verschillende
instanties in Maassluis niet te vinden;
 Soms is de angst om instanties te benaderen nog groot, onder andere bij mensen die de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
In maart is het project “Ik ben al een jaar” van start gegaan. Hiermee heeft Aanzet snel een groot
netwerk opgebouwd in Maassluis. Het project is een goed instrument om gezinnen op de hoogte
te brengen van de sociale kaart, VVE-voorzieningen en ander ondersteuningsaanbod. Het doel
van dit project is mensen de weg te wijzen, zodat ze zelf naar instanties gaan en om hulp durven
te vragen als dit nodig is.
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 Ingekomen en uitgaande stukken
Geen opmerkingen of aanvullingen.
 Verslag van de vergadering van 16 april 2014
Naar aanleiding van het verslag meldt Mia dat ze nog een lijst met organisaties op het gebied van
seniorenbeleid zal aanleveren bij Gijs. Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken is dat
vastgestelde vergaderverslagen door de opsteller van het verslag worden gemaild naar de
Deskundigenpool; Gijs zal contact opnemen met de leden van de pool zonder e-mailadres.
 Samenstelling van de werkgroepen
In beslotenheid behandeld. Gijs maakt een nieuw overzicht van werkgroepleden en trekkers.
 Bespreking reactie van de drie discussienotities van de Wmo-raden aan het Kernteam
Decentralisatie Awbz.
Bart geeft complimenten aan de leden van de werkgroep Wmo voor het werk dat ze hebben
verzet. Dit is een reactie, maar nog geen formeel advies. Gijs vraagt aandacht voor de toeleiding
richting Vraagraak en sociale wijkteams en de afstemming met de Jeugdteams en Werk en
Inkomen. Hoe wil de AS dat dit gerealiseerd wordt?
 Rondvraag
Sandra vraagt naar aanleiding van het coalitie-akkoord op welke manier het voornemen van de
gemeenteraad om jaarlijks gezamenlijk overleg te voeren wordt ingevuld. Sjoukje bespreekt dit
met de griffier.
 W.v.t.t.k. & Sluiting
 Jan heeft op korte termijn een afspraak met Bart en Gijs over zijn positie in de AS;
 Bart meldt dat het voornemen is om gezamenlijk uit eten te gaan na de vergadering van 9
juli. Hij zal per mail iedereen informeren over de invulling hiervan en of vragen wie
aanwezig is.
Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende
openbare vergadering is op 9 juli 2014.

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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