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1. Opening.
Bart is met vakantie. Plaatsvervangend voorzitter Trudi opent de vergadering met
een welkom aan allen.
2. Inspraak/vragen half uur.
Er zitten geen toehoorders op de publieke tribune.
3. Mededelingen.
- Bart en Trudi hebben op 1 juni gesprek gehad met Laura Eylen. Er komt nog een
gesprek met Laura en de werkgroep voorzitters.
- De trainingsdag is gepland op 10 oktober. Sjoukje licht een klein tipje van de
sluier op. De locatie is de Krabbeplas in Vlaardingen; de dag bestaat uit een
inhoudelijk deel in de ochtend gevolgd door een lunch. In de middag zal een
teambuildingsactiviteit plaatsvinden. De dag wordt afgesloten met een borrel.
- Bart en Els hebben plezierig gesprek gehad met Jolanda Vermeulen van
SeniorenWelzijn in de DrieMaasStede. Jolanda wil SeniorenWelzijn een ander
imago geven. Bart zal Jolanda uitnodigen voor de volgende vergadering van de AS
in september.
- Op 21 september is er een gecombineerde vergadering van de drie gebieds
overleggen Oost, West en Centrum in Koningshof. Het voorstel is om hier met
een afvaardiging van de AS aanwezig te zijn om informatie te geven over het doel
en de werkzaamheden van de AS. Bart, Els en Gijs zijn beschikbaar en daarnaast
(misschien) nog Martha, Trudi, Loura, Tino en Diana. Marga gaat de AS
aanmelden.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
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Gijs licht de stukken toe. De nota Armoedebeleid is aangehouden tot oktober.
Tijdens de raadsvergadering bleek dat de adviezen van de AS ter harte zijn genomen.
Er was maar één aanvraag in het kader van de studiefinanciering voor jongeren met
een beperking. Vorig jaar waren dat 25 aanvragen. De werkgroep Sociaal beleid zal
zich hierover buigen.
5. Verslag van de vergadering van 18 mei jl.
N.a.v. punt 7. Janneke brengt verslag uit van een bijeenkomst op 25 mei jl. over de
regionale visie mantelzorg. Men was blij met de inbreng van de AS. Er komt nog een
vervolg op.
N.a.v. punt 8. De wethouder stemt in met het stuk over hoe de AS bij
beleidsvoorbereiding wordt betrokken. Dit memo wordt ook uitgezet bij de
ambtenaren. In plaats van een officiële brief moet er sprake zijn van een officieel
verzoek waaruit blijkt of het een bestuurlijke of ambtelijke vraag is.
N.a.v. punt 9. De zoon van de heer Yilmaz is vaak in het buitenland en daarom niet in
beeld voor de AS.
N.a.v. punt 10. Trudi benadrukt dat op de cursus van Nawal Al Baz alleen dames
welkom zijn.
Martha mist een aantal punten die zij naar voren heeft gebracht n.a.v. een bezoek aan
Careyn. Zij stuurt nog een nieuw verslag rond van dit bezoek.,
6. Bespreken voortgang werkprogramma 2016.
Er is veel gebeurd dit jaar. De voorzitters van de werkgroepen geven een toelichting.
Gijs: De werkgroep Sociaal Beleid is goed op streek. Er is nog actie te ondernemen op
het gebied van het werkgeversbeleid en ondernemerschap. Tekin Atis is lid
geworden van de werkgroep. De voortgangsgesprekken zijn op de achtergrond
geraakt, maar Gijs hoopt deze voor het eind van het jaar rond te hebben.
Martha en Els: De werkgroepen WMO en Woonservicezones zijn inmiddels weer
gesplitst. Het is soms nog even zoeken welk onderwerp bij welke werkgroep hoort.
Er vindt gezamenlijk overleg plaats met de beleidsambtenaren. De
voortgangsgesprekken zijn nog niet gevoerd. Wel zijn er veel gesprekken geweest
met het maatschappelijk middenveld.
Trudi: De werkgroep Jeugd heeft verschillende scholen bezocht. Er zijn geen nieuwe
werkgroepleden bij gekomen.
Marga: De werkgroep Communicatie is klein en er is niet veel vergaderd maar wel
veel gebeurd. De website loopt goed, de publiciteit in de Schakel gaat z’n vruchten
afwerpen. Via het emailadres komen vooral persoonlijke problemen binnen. Sjoukje
merkt op dat deze – afhankelijk van het onderwerp – kunnen worden gestuurd naar
de kwaliteitsmedewerkers bij ROGPlus.
7. Stand van zaken advisering over diverse beleidsnota’s.
De speciale werkgroep heeft op 6 juni een overleg gehad met de beleidsambtenaren
die de nota WMO/Jeugd/WPG schrijven. Bart heeft wederom zijn ongenoegen geuit
over het ontbreken van cliëntenparticipatie (ROGplus, Stroomopwaarts, Jeugd). Hoe
kunnen we verder met de toekomst als informatie vanuit de doelgroepen ontbreekt?
Het stadsgesprek over de nota is uitgesteld naar 22 september.

2

8. Wat verder ter tafel komt.
- Besluitenlijst DB-vergadering. Geen vragen/opmerkingen
- Punten uit gesprek met wethouders op 29 juni jl.: Els was hierbij aanwezig om
zich, als nieuwe voorzitter van een werkgroep, een beeld te vormen van de gang
van zaken bij een overleg met de wethouders. Aan de orde kwamen opnieuw het
ontbreken van cliëntenparticipatie en de noodzaak om dat zo snel mogelijk te
realiseren. Wethouder v.d. Houwen gaat de druk bij SOW opvoeren, terwijl
wethouder Keijzer dat bij ROGPlus gaat doen. Veel zaken die nu bij de AS worden
aangekaart, zijn bedoeld voor een cliëntenraad.
9. Rondvraag.
Tino : Het MOG organiseert in het najaar een rondetafelgesprek, in aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen. De AS is uitgenodigd; de vraag of de AS tijdens deze
bijeenkomst ook iets wil doen, wordt besproken in het DB.
Martha: Hoe staat het met de Haydnlaan? Sjoukje zegt dat 14 september de officiële
opening is. Verder vraagt Martha of het mogelijk is de hoeveelheid mails die
binnenkomen via de postbus Samenlevingszaken in te perken.
Gijs vraagt iedereen mee te denken over externe vergaderlocaties. Dukdalf, de
Tweemaster, de Turkse moskee en het Islamitisch centrum worden genoemd.
Loura gaat naar de opening van het IKC Ichtus, op 26 augustus a.s.
Trudi: vraagt de vergadering mee te denken over de invulling van een avond met de
DP en de AS. Henri stelt jeu-de-boules voor.
10. Sluiting.
Om 17.25 uur sluit Trudi de vergadering met een dankwoord aan allen voor hun
aanwezigheid.

Volgende vergadering woensdag 21 september 2016.
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