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De Adviesraad geeft elk kwartaal een infobulletin 
uit met informatie over zijn werkzaamheden. 
 
Veranderingen in de samenstelling van de 

Adviesraad en de Deskundigenpool en 
veranderingen in de werkgroepen 

De afgelopen maanden zijn Els Klop en Janneke 
van de Waardt door het college van 
Burgemeester en Wethouders benoemd tot lid 
van de Adviesraad. Beiden waren voorheen lid 
van de Deskundigenpool. Els heeft een verleden 
in de zorg (onder meer bij de Tweemaster) en is 
bij veel Maassluizers bekend, omdat ze een aantal 
jaren als WMO-consulent bij ROGplus werkte.  
Janneke heeft vele jaren op het Kastanjecollege 
gewerkt en is momenteel docent op het Lentiz 
Reviuslyceum in Maassluis. 
Sandra Mauwer  was tot voor kort lid van de 
Deskundigenpool, doch heeft er nu de voorkeur 
aan gegeven zich te richten op taalonderwijs aan 
vluchtelingen en is gestopt met haar 
werkzaamheden voor de Deskundigenpool.  
Per 1 april is de werkgroep WMO, 
Woonserviceszones en Seniorenbeleid gesplitst in 
2 werkgroepen. De Adviesraad wil intensief 
aandacht besteden aan de ouderen in Maassluis. 
Maassluis kent een bevolkingsopbouw waarin 
ouderen een grote plaats innemen: de 60 tot 69-
jarigen vormen de tienjaarklasse waarin meer 
inwoners zitten dan in welke andere 
tienjaarklasse. Geleidelijk gaat deze groep 
doorschuiven naar de 70 tot 79-jarigen. De ene 
werkgroep richt zich nu op de maatschappelijke 
ondersteuning in het kader van de WMO. Deze 
komt onder leiding van Els Klop. De andere 
werkgroep richt zich op de problematiek van de 
ouderen in Maassluis en wordt getrokken door 
Martha Vonk. 

Adviezen 
De Adviesraad heeft op verzoek het afgelopen 
kwartaal 2 preadviezen uitgebracht aan B en W 
van Maassluis. Het eerste advies gaat over de uit 
te brengen beleidsnotitie Armoedebeleid MVS 

2016-2019. De eerste schets, die de ambtenaren 
van Stroomopwaarts hadden gemaakt, was nog 
erg onvolledig. De Adviesraad adviseerde om een 
veel degelijker stuk te maken. Het is een 
belangrijk beleidsveld, omdat veel inwoners van 
Maassluis voor hun bestaan afhankelijk zijn van 
dit beleidsveld en, omdat het veel geld kost aan 
de gemeenschap. Het advies was; gebruik te 
maken van de ervaringen in de afgelopen jaren, 
naast de kaders, ook de doelstellingen te 
benoemen en betrof ook de maatregelen die de 
gemeente in het kader van het armoedebeleid zal 
treffen. Andere punten in het advies gaan over 
het verhogen van de grens voor bijzondere 
bijstand, van 110% naar 120% van de 
bijstandsnorm, het ontbreken van een 
doelgroepenaanpak, prioriteit geven aan maat-
regelen voor kinderen in armoede, de invoering 
van een pasjessysteem, voor ouderen en mensen 
met een handicap op of rond de armoedegrens, 
om gebruik te kunnen maken van voorzieningen 
en gratis openbaar vervoer. Het integrale advies 
komt binnenkort op de website van de 
Adviesraad.  
Het tweede advies ging over de aanpak van de 
schuldenproblematiek. De gemeente is wettelijke 
verplicht om gezinnen met schulden te 
begeleiden om uit de schulden te komen. 
Medewerkers van Stroomopwaarts hadden een 
eerste concept voor de aanpak in de komende 
jaren in de drie gemeentes (Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam) gemaakt en dit voor 
advies voorgelegd. 
De Adviesraad gaf in zijn advies aan dat het stuk 
een goede start vormt, doch ,adviseerde toch een 
aantal zaken anders te formuleren. De nota 
ademde de sfeer dat Stroomopwaarts het beleid 
bepaalt en uitvoert, terwijl in werkelijkheid de 
gemeentes hier een taak hebben. Stroom-
opwaarts is serviceverlener. Het advies hierbij is 
te voorkomen dat een wij-zij verhouding ontstaat. 
Ook hier adviseerde de Adviesraad aandacht te 
besteden aan de ervaringen met dit beleidsveld in 
het verleden en om de maatregelen die men wil 



treffen onderdeel te laten zijn van dit plan. De 
ervaring leert bijvoorbeeld dat mensen die een 
beroep doen op schuldhulpverlening, op eigen 
kracht niet uit de schulden kunnen komen en 
begeleiding nodig hebben. Het credo van de 
participatiewet, dat men een beroep doet op de 
eigen kracht, kan hier lang niet altijd van 
toepassing zijn. De Adviesraad heeft in het 
verleden herhaalde malen aangedrongen  dat het 
mogelijk wordt om de kosten van gas, water en 
elektriciteit op de uitkering in te houden. Om 
daarmee te voorkomen, dat op deze terreinen de 
schulden groeien. Deze gedachte is in deze nota 
ook verwoord, overigens zonder aan te geven wat 
dit extra kost. 
 

Uit de werkgroepen 
Er is het afgelopen kwartaal veel discussie 
gevoerd hoe een cliëntenraad voor 
Stroomopwaarts gevormd zou kunnen worden. 
Besloten is nog geen aparte cliëntenraad te 
vormen en de huidige werkwijze  voorlopig te 
handhaven: de cliëntenraden van Vlaardingen en 
Schiedam en de werkgroep Sociaal Beleid van de 
Adviesraad zullen ook adviseren over het werk 
van Stroomopwaarts. 
De vorming van een cliëntenraad voor ROGplus is 
nog niet afgerond, de Adviesraad is hierbij 
betrokken, omdat het voornemen is dat er een 
dwarsverband gelegd zal worden tussen deze 
cliëntenraad en de Adviesraad. 
Dit jaar nog  zal een beleidsnota voor het beleid 
voor Volksgezondheid, Jeugd en Maatschappelijke 
Ontwikkeling worden opgesteld door de 
gemeente. De Adviesraad stelt een werkgroep 
samen om hierbij te adviseren.  
 

Vergaderingen van de Adviesraad 
In de vergadering van de Adviesraad van 9 maart 
en 13 april stonden de adviezen over 
armoedebeleid en schuldhulpverlening op de 
agenda. Ook werden afspraken gemaakt over de 
wijze waarop de Adviesraad zijn inbreng zal 
leveren bij de op te stellen nota Volksgezondheid, 
Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning.  
Ook werden de reacties besproken van de 
gemeente op een aantal adviezen van de 
Adviesraad van einde vorig jaar (over 
Vrijwilligerswerk, Studietoelage voor personen 
met een handicap en “Beschut werk). Alle drie 
adviezen blijken tot acties geleid te hebben, ook 
al gaat er soms een tijd over heen alvorens ze 
werkelijk worden gerealiseerd. 
 
 
 
 

Andere Zaken 
Op 17 februari had een periodiek gesprek plaats 
met de wethouders Keijzer en Van der Houwen. 
De wethouders spraken hun instemming uit over 
de prestaties van de Adviesraad in 2015. Het ging 
in dit gesprek verder met name over de vorming 
van cliëntenraden voor ROGplus en 
Stroomopwaarts. De Adviesraad drong aan op 
meer voortgang bij de vorming van een 
cliëntenraad voor ROGplus en nam het standpunt 
in dat, als er een aparte cliëntenraad voor 
Stroomopwaarts zou komen voor Maassluis, dit 
zou betekenen dat, om doublures te voorkomen, 
de Adviesraad zijn werkzaamheden op dit terrein 
zou beëindigen. 
Op 15 maart jl. stond de Adviesraad 
Samenlevingszaken centraal tijdens een speciale 
thema-avond van de Maassluise gemeenteraad. 
Voorzitter Bart Luttik ging in op de werkwijze van 
de Adviesraad en de prioriteiten voor 2016. De 
gemeenteraadsleden konden vragen stellen. 
 

Vergaderdata 
De vergaderdata van de Adviesraad in 2016 zijn: 

- 18 mei 
- 6 juli 
- 21 september 
- 26 oktober 
- 14 december 

Aanvang 16.00 uur 
 
Diverse onderwerpenzijn te vinden op: 
(www.adviesraadsamenlevingszakenmaass
luis.nl)                                  
Maassluis, 1 mei2016 (GVL).   
 
 
 

 


