Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Gehouden op woensdag 20 januari 2016 in het kantoor van de VBBM.
Aanwezig:
Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Loura Raamsdonk, Martha Vonk, Sjoukje van
der Loo, Tino Simons, Marga Brijs.
Afwezig:

Trudi van Doornik, Henri Brendel en Diane van Loo.

Verslag:

Joke van Zalingen.

1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen om de tafel en de mensen op de
publieke tribune, te weten, de medewerkers van de Oproepcentrale en de Begeleidende
Vervoerservice Oproepcentrale ( BVO) in Maassluis.
2. Inspraak/vragen half uur.
De BVO is bedoeld voor iedere inwoner van Maassluis die om gezondheidsredenen geen
gebruik kan maken van de reguliere vervoersvoorzieningen en niet terug kan vallen op
de naaste omgeving. De chauffeurs zijn vrijwilligers die met eigen auto de cliënten
vervoeren en zonodig begeleiden tegen een geringe vergoeding. Van de chauffeurs
wordt geen VOG verlangd (vraag van Tino). Er hebben zich nog nooit incidenten
voorgedaan. Voor chauffeurs met een bijstandsuitkering heeft deze vrijwilligersbaan
geen gevolgen voor de uitkering.
De OproepCentrale is ook een vrijwilligersorganisatie voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam en Spijkenisse. Dit is een samenwerkingsverband tussen o.a. Argos Zorggroep,
MEE-Rotterdam, Careijn e.a. Zorg op maat. De Oproepcentrale en de BVO faciliteren
elkaar. Bart vraagt of deze centrales de reden zijn van de 20% afname van het gebruik
van de Regiotaxi. Daarop kon niet bevestigend geantwoord worden.
3. Mededelingen.
Bart:
Stand van zaken aanbesteding vervoer cliëntenvervoer (Regiotaxi). Bart heeft
deelgenomen aan een gesprek hierover. De Biosgroep heeft aangegeven niet meer in te
schrijven op de aanbesteding met als argument dat men voor de geboden prijs met
verlies rijdt.

Het kennismakingsgesprek van het DB met de nieuwe burgemeester Edo Haan staat
gepland op 27 januari a.s. Ook Martha zal er bij zijn.
Gijs:
Gerry Hanneman stopt met de Deskundigenpool. Er zal op passende wijze afscheid van
haar genomen worden.
In een gesprek met o.a. wethouder v.d. Houwen en mevrouw Curfs van Stroomopwaarts
is nog eens gewezen op het belang van de vorming van een cliëntenraad en de
aanstelling van een contactpersoon bij Stroomopwaarts (Anne v.d. L. gaat vertrekken).
Mevrouw Curfs wil voorlopig 3 cliëntenraden vormen, voor Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam, met dezelfde verordeningen.
Sjoukje:
Sjoukje geeft de stand van zaken weer rond het antwoord van de gemeente op de
adviezen van de AS inzake het vrijwilligerswerk, studietoelage gehandicapten en
garantiebanen. Verder moet de Verordening van de Adviesraad worden geactualiseerd.
Ze bereidt dit voor met Bart; daarna komt dit onderwerp in het DB en de AS-vergadering.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
Spreekt voor zichzelf.
5. Verslag van de vergadering van 9 december 2015.
Via Loura vraagt de Stichting AanZet hoe de stand van zaken is met betrekking tot de
toekenning van een subsidie voor een opvoedondersteuningproject van AanZet. Bart
benadrukt dat de AS hier geen rol heeft als intermediair tussen de gemeente en de
Stichting en er komt geen ongevraagd advies hierover. Sjoukje zegt dat de gemeente
twee van de drie aanvragen van AanZet al heeft toegekend. Ze zal de betrokken collega’s
vragen contact op te nemen met Nawal Al Baz over de derde subsidieaanvraag.
Marga heeft moeite met het woord ‘rommelig’ (punt 11.) ‘Hectisch’ is beter op z’n
plaats. Verslag wordt verder goedgekeurd en vastgesteld.
6. Werkdruk en prioritering bij advisering door de Adviesraad.
Aan het lijstje met concrete voorstellen om de werkdruk te verlagen worden enkele paar
punten toegevoegd:
- voorkeur voor ongevraagde adviezen;
-scherpere keuzes maken (op welke adviesvragen vanuit de gemeente we wel/ niet
adviseren);
-kortere adviezen schrijven (op hoofdlijnen).
Hopelijk wordt het hierdoor aantrekkelijker het voorzitterschap van een werkgroep op je
te nemen.
7. Concept- jaarverslag 2015.
Enkele correcties. Onder het kopje uitgebrachte adviezen op blz. 4, tweede van boven:
werkgroep Sociaal Beleid moet AS zijn. Onder het kopje Vergaderingen, blz.5, punt 4.1
nog vermelden: op 9 december door Nawal Al-Baz van Stichting Aan Zet.

Iedereen spreekt zijn waardering uit richting Gijs. Het is een zeer compleet stuk dat zo
naar college en raad kan en op de website van de AS.
8. Voorstel voor scholing in 2016.
Marga bekijkt het trainingsaanbod bij onder meer Zorgbelang en MEE en stuurt dit naar
de voorzitters van de werkgroepen (tbv leden van de AS en van de Deskundigenpool).
Ook moet worden nagedacht over een training voor de hele AS. Deze moet plaatsvinden
na de zomervakantie.
9. Wat verder ter tafel komt.
Besluitenlijst DB-vergaderingen, één na laatste punt, linking pinfunktie AS-Cliëntenraad.
Hoe leg je de verbinding tussen twee verschillende organisaties? Het overzicht dat Bart
heeft gemaakt is duidelijk. Een linking pin moet zich duidelijk bewust zijn welke pet hij /
zij op heeft in welke situatie en relevante informatie verkregen bij de ene organisatie
delen met de andere. Geen gemakkelijke taak. Tino is de linking pin tussen de AS en het
MOG.
10. Rondvraag.
Tino vertelt over een uitzending van Eva Jinek waarin duidelijk werd hoe slecht
toegankelijk Nederlandse openbare gebouwen zijn voor gehandicapten. De Tweede
Kamer vergadert over de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met
een handicap (openbare gebouwen en ruimten moeten toegankelijk zijn voor iedereen).
Loura heeft haar voortgangsgesprek met Bart gehad en dit als zeer positief ervaren. Na
alle gesprekken maakt Bart een geanonimiseerd eindverslag zodat iedereen kan lezen
welke ideeën er leven.
Gijs geeft informatie over het gebouw van de VBBM waarin we vergaderen. Deze ruimte
is prettig en drukt niet op de begroting, het is n.l.gratis.
11. Sluiting.
Bart sluit de vergadering met de oproep om goed om ons heen te kijken naar een
voorzitter van de werkgroep WMO. Tot 1 april neemt Martha waar. De tijd dringt!

