
	  1/2	  

Verslag	  Adviesraad	  Samenlevingszaken	  
	  

	  
gehouden	  op	   28	  januari	  2015	  
	  	  
aanwezig	   Trudi	  van	  Doornik,	  Marga	  Brijs,	  Bart	  Luttik,	  Jannie	  van	  der	  

Kruk,	  Loura	  Raamsdonk,	  Diane	  van	  Loo,	  Mia	  van	  Haaren,	  
Pamela	  Galjaard	  

afwezig	   Ger	  Kalkman,	  Paul	  van	  Gijzen,	  Sandra	  Mauwer,	  Martha	  Vonk,	  
Gijs	  van	  Leeuwen,	  Sjoukje	  van	  der	  Loo	  

verslag	  opgesteld	  door	   Pamela	  Galjaard	  
	  

1. Welkom	  &	  opening	  
Bart	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  welkom.	  De	  vergaderingen	  van	  de	  Adviesraad	  
Samenlevingszaken	  (AS)	  zijn	  openbaar.	  Er	  zijn	  vijf	  toehoorders	  aanwezig.	  	  
Ger	  Kalkman	  is	  ziek.	  Trudi	  zal	  namens	  de	  Adviesraad	  een	  kaart	  sturen.	  	  
	  

2. 	  Inspraak/Vragen-‐halfuur	  
Er	  wordt	  geen	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  inspraakronde	  c.q.	  het	  vragen-‐	  halfuur.	  	  
	  

3. Medelingen	  	  
De	  Adviesraad	  wil	  in	  contact	  komen	  met	  de	  Turkse	  moskee	  en	  zal	  hiervoor	  een	  afspraak	  maken.	  
Wethouder	  Van	  der	  Houwen	  heeft	  aangegeven	  bij	  dit	  gesprek	  aanwezig	  te	  willen	  zijn	  en	  zal	  zich	  
terughoudend	  opstellen.	  Het	  contact	  met	  de	  Marokkaanse	  moskee	  zal	  opgepakt	  worden.	  	  
	  

4. Ingekomen	  en	  uitgaande	  stukken	  	  
Het	  werkplan	  2015	  is	  vastgesteld	  door	  het	  college	  van	  B&W.	  
	  

5. Verslag	  van	  de	  vergadering	  van	  10	  december	  2014	  
Het	  verslag	  wordt	  zowel	  inhoudelijk	  als	  tekstueel	  besproken.	  Het	  DB	  heeft	  via	  een	  brief	  aan	  het	  
interzuilair	  Directieberaad	  haar	  teleurstelling	  uitgesproken	  over	  de	  ontvangst.	  Hier	  is	  geen	  reactie	  
op	  gekomen.	  	  
Pt	  7	  in	  de	  titel	  “protol”	  wijzigen	  in	  “protocol”.	  
Nico	  van	  de	  Wind	  is	  benoemd	  tot	  webmaster	  voor	  de	  website	  van	  de	  Adviesraad.	  
Pt	  9	  eerste	  zin	  “Gij”	  wijzgen	  in	  “Gijs”	  	  
	  

6. Werkplan	  communicatie	  	  
Afgesproken	  wordt	  dit	  punt	  te	  agenderen	  voor	  de	  volgende	  vergadering.	  	  
	  

7. “Signalen	  in	  het	  kader	  van	  de	  3	  decentralisaties”	  
Vanuit	  het	  ROGplus	  wordt	  niet	  aangegeven	  dat	  de	  klant	  die	  voor	  een	  keukentafelgesprek	  komt,	  
een	  2e	  persoon	  mee	  kan	  nemen.	  Dit	  signaal	  is	  neergelegd	  bij	  Ingrid	  Albers.	  Zij	  wil	  graag	  op	  de	  
hoogte	  blijven	  van	  de	  signalen	  die	  de	  Adviesraad	  bereiken.	  De	  Adviesraad	  is	  geïnteresseerd	  in	  de	  
ervaringen	  met	  de	  keukentafelgesprekken.	  De	  werkgroep	  WMO	  zal	  hierover	  met	  een	  voorstel	  
komen.	  
	  
Jeugdigen	  in	  Maassluis	  die	  een	  PGB	  hebben,	  hebben	  nog	  geen	  brief	  van	  het	  ROGplus	  gekregen.	  
Dit	  punt	  zal	  worden	  besproken	  met	  de	  wethouder	  tijdens	  het	  DB-‐overleg.	  
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Een	  ander	  signaal	  is	  dat	  er	  bij	  sportverenigingen	  te	  weinig	  bekendheid	  is	  over	  het	  wijkteam	  jeugd.	  
Voorgesteld	  wordt	  de	  verenigingen	  een	  brief	  te	  sturen	  om	  ze	  hier	  op	  attent	  te	  maken.	  Ook	  dit	  
punt	  zal	  worden	  meegenomen	  naar	  de	  wethouder.	  Net	  zoals	  het	  vraagstuk	  ouderparticipatie.	  	  
Een	  ander	  voorstel	  is	  de	  Huis	  aan	  Huis	  krant	  over	  een	  half	  jaar	  nogmaals	  te	  verspreiden	  in	  
Maassluis	  of	  bijv	  een	  meterkastkaart	  te	  ontwikkelen	  met	  daarop	  de	  belangrijkste	  
telefoonnummers.	  	  
	  
De	  Adviesraad	  is	  er	  bij	  gebaat	  goed	  contact	  te	  onderhouden	  met	  cliëntenorganisaties.	  Op	  de	  
website	  zal	  gecommuniceerd	  dat	  knelpunten	  gemeld	  kunnen	  worden	  bij	  de	  Adviesraad.	  Ook	  zal	  er	  
een	  persbericht	  komen	  in	  de	  Schakel	  om	  hier	  bekendheid	  aan	  te	  geven.	  	  
Afgesproken	  wordt	  om	  klachten	  van	  individuen	  neer	  te	  leggen	  bij	  de	  cliëntenraad	  van	  de	  
desbetreffende	  organisatie.	  	  

	  
8. Cliëntenparticipatie	  en	  de	  Adviesraad	  

De	  notitie	  zal	  met	  de	  wethouder	  worden	  besproken.	  	  
	  

9. Concept-‐jaarverslag	  2014	  
Punt	  5	  zal	  worden	  aangevuld	  met	  een	  toelichting	  op	  de	  werkgroep	  jeugd.	  Loura	  zal	  hiervoor	  tekst	  
aanleveren	  bij	  Gijs.	  	  
Tekstuele	  aanpassingen	  zal	  Bart	  met	  Gijs	  opnemen.	  Marga	  levert	  tekst	  aan	  voor	  het	  punt	  
communicatie.	  	  
	  

10. Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	  
De	  visitekaartjes	  worden	  aan	  een	  ieder	  uitgereikt.	  	  
Het	  rooster	  van	  aftreden	  zal	  aangepast	  worden.	  Mia	  heeft	  aangegeven	  te	  willen	  stoppen.	  Bart	  zal	  
met	  haar	  overleggen.	  	  
De	  leden	  hebben	  het	  infobulletin	  ontvangen	  van	  Gijs.	  Deze	  heeft	  hij	  ook	  naar	  de	  deskundigenpool	  
gezonden.	  Bart	  geeft	  aan	  Gijs	  twee	  emailadressen	  door	  die	  gewijzigd	  moeten	  worden.	  	  
Sjoukje	  zorgt	  voor	  de	  verzending	  naar	  de	  lijst	  met	  geïnteresseerden.	  Volgende	  vergadering	  deze	  
lijst	  meenemen	  om	  te	  zien	  wie	  er	  op	  deze	  lijst	  staat.	  
	  
Pamela	  vraagt	  de	  Adviesraad	  mee	  te	  denken	  over	  op	  welke	  wijze	  de	  gemeente	  de	  
mantelzorgwaardering	  in	  gaat	  vullen.	  Marga	  bespreekt	  dit	  met	  Sandra	  vanuit	  de	  werkgroep	  WMO	  
en	  zal	  hierna	  contact	  opnemen	  met	  Arina	  van	  der	  Wekke.	  
	  

11. Sluiting	  
Bart	  bedankt	  iedereen	  voor	  zijn/haar	  aanwezigheid	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  	  

	  

Actiepunten 
Nr	   Startdatum	   Wie	   Wat	   Wanneer	  klaar	  
1	   22-‐05-‐2013	   Allen	   Ontwikkeling	  transitieprocessen	  

volgen	  en	  signalen	  hierover	  oppikken	  	  
ZSM	  

3	   27-‐04-‐2011	   Sjoukje	   Verdere	  inzet	  nwe	  media	  als	  
Facebook,	  etc.	  

In	  de	  wacht	  

	   	   	   	   	  
5	   15-‐12-‐2014	   Allen	   Voorbereiden	  werkplan	  2016	   Oktober	  /	  

november	  /	  2015	  
	  


