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1. Welkom & opening
Bart opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergaderingen van de Adviesraad
Samenlevingszaken (AS) zijn openbaar. Er zijn twee toehoorders aanwezig. Daarnaast is Ed La
Grand van de Deskundigenpool aanwezig om samen met Marga Brijs de opzet van de nieuwe
website van de AS te presenteren (agendapunt 7).
2. Inspraak/Vragen-halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.
3. Medelingen
- Bart gaat kort in op krantenartikelen waarin de manier waarop ouderparticipatie in
Maassluis wordt georganiseerd in het kader van de nieuwe Jeugdwet ter discussie wordt
gesteld. Hierin wordt ook gerefereerd aan de AS. Bart geeft aan dat het echter nog maar
zeer de vraag of de AS de rol van oudervertegenwoordiging krijgt. De AS zal in haar advies
benadrukken dat ouderparticipatie belangrijk is en geregeld moet worden, maar dat
betekent niet dat de AS dit moet uitvoeren. De gemeente denkt nog na over hoe de
ouderparticipatie moet worden ingevuld.
- Gijs meldt dat hij langs is gegaan bij een aantal leden van de Deskundigenpool waar
weinig contact mee was. Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat mw. Van Kleeff in de
werkgroep Sociaal beleid plaats neemt en mw. Yousfi in de werkgroep Jeugd. Verder
nemen mw. Cats en mw. Schonenberg afscheid van de Deskundigenpool.
- Gijs en Bart hebben contact gezocht met een aantal moskeebesturen. Eind september
vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Ibrahim-moskee.
4. Ingekomen stukken
Naar aanleiding van het advies over de concept-beleidsnota en verordening Jeugd merkt Gijs op
dat het een concept-advies van een werkgroep via de secretaris naar alle leden van de AS dient te
worden gezonden en dat het de bedoeling is dat er in de vergadering van de AS over wordt
gediscussieerd. Daarna zou het advies moeten worden vastgesteld en via de secretaris naar het
college worden gezonden. Gezien de korte reactietermijnen is het de afgelopen tijd steeds niet
mogelijk gebleken de concept-adviezen in de vergadering te bespreken. Bart en Gijs benadrukken
dat het belangrijk is dat de AS voldoende tijd krijgt om adviezen te geven, al is er begrip voor
waarom dit rond de WMO 2015 en de Jeugdwet moeilijk was. De deadline voor het advies over
de Jeugdwet is 15 oktober (dus voor de volgende AS-vergadering). Gijs zal het concept-advies
voor deze deadline mailen aan alle leden, omdat gezamenlijk bespreken niet mogelijk is. Bart vult
aan dat als er sprake is van spoedeisende adviezen, het Dagelijks Bestuur deze mag geven. De
1/4

aanvraag voor adviezen moeten bij de secretaris binnenkomen (of, als dat niet mogelijk is,
uiteindelijk worden doorgestuurd naar de secretaris).
5. Verslag van de vergadering van 9 juli
Sjoukje meldt dat de projectleider van Vraagraak een kleine wijziging heeft doorgegeven (nl. dat
na de zomer wordt bekeken of Vraagraak de algemene toegangspoort wordt en of het Wmo-loket
in Vraagraak wordt gesitueerd). Naar aanleiding van het verslag meldt Bart dat hij en Gijs naar
een bijeenkomst van Stimulanz gaan over de toekomst van cliëntenparticipatie. Verder zijn er
geen aanvullingen of wijzigingen; het verslag wordt vastgesteld.
6. Terugblik op adviezen van de Adviesraad
Gijs kondigt aan dat de kadernota over Stroomopwaarts op 23 september in de commissie wordt
behandeld. De reacties van politieke partijen en andere organisaties, waaronder de AS, zijn hierin
verwerkt. Hij is niet ontevreden over de manier waarop de inbreng van de AS is overgenomen in
het uiteindelijke advies. Er is nu nog geen sprake van een “go-no go’’ beslissing; de conceptbusiness-case moet in oktober zijn afgerond en vervolgens worden besproken in commissie en
raad. Gijs voorziet dat er dan wederom sprake zal zijn van een korte reactieperiode, dit kan
gevolgen hebben voor de kwaliteit van het advies. Bart vult aan dat in de komende bestuurlijke
overleggen zal worden besproken wat de wethouders verwachten van de AS en wat ze missen,
maar dat het DB zal benadrukken dat de reactietermijnen wel werkbaar moeten blijven.
Marga licht het advies over de Wmo 2015 toe. Sandra heeft veel werk verzet. De
beleidsambtenaar heeft laten weten blij te zijn met het advies. Er zijn onder meer opmerkingen
gemaakt over de termijn waarop nieuw beleid cq. projecten worden geëvalueerd (het advies was
dit op kortere termijn en eventueel op onderdelen te doen) en voor wat betreft de eigen
bijdragen goed te letten op het stapeleffect. Mensen moeten niet onder de armoedegrens
terecht komen als gevolg van deze eigen bijdrage(n). De gemeente moet overwegen de
ondergrens op te trekken. Bart spreekt zijn waardering uit voor het advies; vanaf januari 2015 zal
de AS de transities vanzelfsprekend monitoren.
7. Voorgang ontwikkeling website Adviesraad
Marga en Ed laten zien hoe de website er in grote lijnen uit zal komen te zien (beeld, kleur en
sfeer). Marga refereert aan het programma van eisen: de website moet toegankelijk zijn voor
iedere Maassluizer, laagdrempelig en transparant. Ed laat de hoofdgroepen en subgroepen zien in
het ontwerp dat de webbouwer heeft gemaakt. Het is de bedoeling in 1e instantie zaken over te
nemen van de gemeentesite en de inhoud van de eigen site vervolgens stukje bij beetje aan te
passen. Marga stelt voor dat er van alle AS-leden foto’s op de site komen in verband met de
herkenbaarheid. Er moet nog een beslissing worden genomen over bij wie de mail binnenkomt
van het centrale mailadres op de site binnenkomt. Mails van (externe ) organisaties blijven
binnenkomen bij de gemeente (via samenlevingszaken@maassluis.nl) en doorgestuurd aan alle
AS-leden. Marga vraagt alle leden om zelf een persoonlijk citaat aan te leveren waarin ieders
motivatie voor de AS wordt verwoord. Ook vraagt zij ieders toestemming voor het publiceren van
pasfoto’s en persoonlijke email-adressen. Sjoukje benadrukt dat er goede afspraken moeten
worden gemaakt over wanneer een advies dat de Adviesraad heeft uitgebracht openbaar is.
Vuistregel is dat een advies naar aanleiding van een beleidsstuk openbaar is op het moment dat
het collegevoorstel waar het advies over gaat, ook openbaar is. Het handigst is even na te vragen
bij de gemeente of een advies op website gezet mag worden. Bij ongevraagde adviezen geldt
deze regel vanzelfsprekend niet. Omdat de vergaderdata, agenda en verslagen nu wat moeilijk te
vinden zijn, wordt afgesproken dat er een nieuw onderwerp (Vergaderingen) wordt toegevoegd in
de menubalk. Als webadres wordt gekozen voor www.adviesraadsamenlevingszaken-maassluis.nl
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Marga vraagt ook of de werkgroepen een verkorte versie / samenvatting kunnen aanleveren van
de adviezen (in verband met de wens zo laagdrempelig mogelijk te zijn). Deze verkorte versie
wordt geredigeerd door de werkgroep Communicatie. Gijs vraagt zich af of dit niet teveel extra
werk is voor de werkgroepen. Bart is dat wel met hem eens, maar wil ook graag de toegang tot
het werk van de Adviesraad zo makkelijk mogelijk maken. Afgesproken wordt om in de praktijk te
beoordelen of verkorte versies mogelijk en zinvol zijn. Er is wel dringend behoefte aan nieuwe
leden voor de werkgroep Communicatie, alle leden worden opgeroepen na te denken over
nieuwe potentiele leden. Marga maakt een omschrijving van het werk van de webmaster en zet
deze vacature uit via het nieuwe Prikbord van het Vrijwilligerssteunpunt. Ed heeft overleg met de
webbouwer, de nieuwe site zou over een aantal weken gereed moeten zijn.
Naar aanleiding van volgend agendapunt vraagt Bart of de nieuwe website ook kan worden
getoond tijdens de bijeenkomst op 20 november voor de leden van de Adviesraad en de
Deskundigenpool. Marga beaamt dit.
8. Ideevorming over de bijeenkomst Adviesraad en Deskundigenpool
Er ligt een voorstel van Gijs om de bijeenkomst op 20 november in te vullen. Het thema van de
avond is het functioneren van de raad en de pool. De bedoeling is dat het een interne
gelegenheid wordt, zonder wethouders en ambtenaren. Bart vult aan dat de verordening van de
Adviesraad achterhaald is als er in het kader van de decentralisaties aparte instanties voor
cliëntenparticipatie worden ingericht. Hoe verhouden de werkzaamheden van onder meer de
gebruikersgroep van ROGplus en de cliëntenraad van Stroomopwaarts zich tot de
werkzaamheden van de AS? Het informele deel van de bijeenkomst met een hapje en een drankje
is ook erg belangrijk om elkaar beter te leren kennen.
9. Voorbereiding Werkplan 2015
Er ligt een kort voorstel van Gijs. Bart vult aan dat de discussie die zal worden gevoerd over de
identiteit van de AS en de verwachting die de wethouders hebben over de rol van de AS, van
invloed zullen zijn op het werkplan. Misschien is het nodig dat om uitstel wordt gevraagd. Gijs
vraagt de werkgroepen desondanks om na te denken over 2015. Als de werkgroepen voor de
volgende vergadering een overzicht maken van de stand van zaken, dan maakt Gijs een
samenvatting. Gijs zal ook bij de gemeente vragen welke onderwerpen in 2015 voor een advies
worden voorgelegd aan de AS.
10. Punten voor het overleg met wethouder Keijzer en wethouder Van der Houwen
Het DB heeft op 1 oktober bestuurlijk overleg met wethouder Van der Houwen en op 8 oktober
met wethouder Keijzer. Zoals eerder opgemerkt zullen de verwachting van het gemeentebestuur
over de werkzaamheden van de AS en ook de (korte) reactietermijnen worden besproken.
11. Wat verder ter tafel komt
- Besloten wordt het abonnement op Cliëntenparticipatie van Stimulanz stop te zetten.
- Er ligt een voorstel van AVI/Zorgbelang voor een workshop maar dat beantwoordt nog
niet helemaal aan de verwachtingen. Dit wordt eerst besproken in het DB.
- Sjoukje zag in een verslag van de werkgroep Jeugd staan dat de wethouders hebben
aangegeven respectievelijk elk half jaar en elk kwartaal te zullen aansluiten in de
vergadering van de AS. Dit is niet juist. Het gaat hier om de reguliere bestuurlijke
afspraken tussen de wethouders en het DB.
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12. Rondvraag
- Martha heeft een vraag over inloggen op mails van Zorg en Welzijn. Hiervoor dient een
password aangevraagd te worden.
- Loura vraagt zich af hoe ze moet omgaan met signalen van leden van de Deskundigenpool
die zich willen afmelden omdat het werk voor de pool teveel wordt. Bart benadrukt het
belang van de Deskundigenpool en zegt dat de trekkers van de werkgroepen met mensen
die zich omwille van de werkdruk willen afmelden, moeten bespreken wat ze (eventueel)
nog wel willen en kunnen doen om hun stem te laten horen. Deelname aan werkgroepen
is niet verplicht, leden van de pool kunnen zich ook op een ander manier inzetten.
13. Sluiting
Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende
openbare vergadering is op 29 oktober 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

Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.

In de wacht

5

30-10-2013

Allen

Nadenken over werkplan 2015

September /
oktober 2014
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