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1.    Inleiding 
 
Dit is het derde jaarverslag van de Adviesraad Samenlevingszaken. De Adviesraad is in 2011 
samengesteld.  
De gemeente Maassluis wil met deze Adviesraad een gestructureerde vorm van periodiek 
overleg scheppen. Zij bestaat uit cliënten en belanghebbenden die overleggen over 
beleidsvorming en beleidsontwikkeling op het gebied van samenlevingszaken. Hieronder 
vallen onder meer de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW), De Wet Werk en Bijstand (Wwb).  De Adviesraad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.  
De Raad doet dit  door een kritische reflectie  op het gemeentelijke beleid op het gebied van 
samenlevingszaken, door het signaleren van leemten daarbij en door het aandragen van 
suggesties ter verbetering van dit beleid. 
  
 

2.   Vormen van overleg  
 
De Adviesraad Samenlevingszaken kent verschillende vormen van overleg: 
 
a) Vergaderingen van de Adviesraad 

De Adviesraad vergaderde in 2013 zeven keer. De belangrijkste onderwerpen waren: 
- 23 januari: het jaarverslag over 2012 en het werkprogramma voor 2013 
- 6 maart: afronding werkprogramma en de publiciteitscampagne 
- 17 april: advies over de concept sociale structuurvisie en de onderwijsvisie 2013-2017 
- 22 mei: het advies over het concept-beleidsplan  WMO/WPG “een sterke basis” 
- 10 juli: de voorstellen vanuit de adviesraad voor besteding van de VVSV-reserve 
- 18 september: het afscheid van de voorzitter Alfons Kramer en de voordracht voor de 

nieuwe voorzitter : Bart Luttik 
- 30 oktober: “transitie in het jeugdbeleid” en het advies over “armoedebeleid voor 

kinderen” 
- 11 december: het werkplan 2014 en het advies over de “evaluatie proeftuin 

Maassluis” 
 
b) Vergaderingen van het dagelijkse bestuur 

Alle vergaderingen werden voorafgegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur, 
waarbij onder meer werd besloten welke onderwerpen op de agenda worden gezet. Ook 
het overleg met de wethouder werd door het dagelijks bestuur voorbereid.  

 
c) Vergaderingen van het dagelijks bestuur met de wethouder van Sociale Zaken en het 
gemeentebestuur van gemeente Maassluis 

Om de goede betrekkingen met het gemeentebestuur te onderhouden had elk kwartaal 
met uitzondering van het laatste kwartaal overleg plaats met de portefeuillehouder, 
wethouder Kromdijk. Tijdens deze bijeenkomsten werd teruggeblikt op de activiteiten van 
de Adviesraad in de achterliggende periode. Tevens kwamen hier onderwerpen aan de 
orde die in de Adviesraad leven en waar de Adviesraad gaarne aandacht van het 
gemeentebestuur wilde of het gemeentebestuur op wilde attenderen. Ook gaat in deze 
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gesprekken de wethouder in op de belangrijkste beleidsvraagstukken die op het moment 
voorliggen. 
Op 19 september had een kennismakingsbijeenkomst  plaats van de voltallige   
Adviesraad met Burgemeester en Wethouders van Maassluis.  In deze bijeenkomst gaf 
de Adviesraad inzicht aan het gemeentebestuur in zijn wijze van werken en ging het 
gemeentebestuur in op diverse beleidsprocessen die op dit moment lopen.  
 

d) Deelname aan bijeenkomsten met een adviserend karakter 
- elke 2 maanden heeft een bijeenkomst plaats gevonden van de werkgroep  ´sociaal 

beleid` van de adviesraad met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de 
gemeente over actuele thema’s die binnen de Adviesraad spelen, 

- Periodiek heeft overleg plaats gehad met de voorzitters van de Wmo-adviesraden 
van Vlaardingen en Schiedam. Incidenteel had ook overleg plaats met de voorzitters 
van de Maassluise Sportraad en de Culturele Raad Maassluis. 

- Deelname aan de klankbordgroep Vervoer van ROGplus 
- Deelname aan de werkgroep aanleg natuurspeeltuin. 
- Deelname aan een brainstormbijeenkomst van Movisie over het nieuwe 

communiceren tussen burger  en overheid 
 
 

3. Bijeenkomsten 
 
De Adviesraad organiseerde in 2013 een drietal bijeenkomsten.  
Op 16 mei vond een bijeenkomst plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis over het 
thema: “Veranderingen in de zorg”. Het ging met name om de veranderingen in de 
begeleiding bij de AWBZ. Na een drietal inleidingen (Karin Jacobs van de 
dienstverleningsorganisatie ASVZ, Robert van der Krogt van de Stichting onder één dak 
STOED en de wethouder Pieter Kromdijk had een discussieplaats over de komende 
veranderingen en wat de diverse betrokkenen daarvan verwachten. Aan deze bijeenkomst 
namen ongeveer 50 personen deel, met name personen die betrokken zijn bij mensen met 
psychische problemen en die te maken hebben met de overgang van de zorg voor deze 
groep mensen van de AWBZ naar de WMO. 
Op 11 juli organiseerde de Adviesraad een kennismakingsbijeenkomst in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis waarbij de nieuwe leden van de Deskundigenpool kennis maakten met de 
zittende leden van de Adviesraad en van de deskundigenpool. 
Op 14 november organiseerde de Adviesraad samen met de deskundigenpool een 
bijeenkomst over de transities die gaande zijn op het gebied van jeugdzorg, 
maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De gemeente gaat veel meer 
verantwoordelijkheid krijgen op deze terreinen, de  voorbereiding van de wettelijke 
maatregelen hiervoor is in volle gang. Deze eerste bijeenkomst over dit proces was vooral 
gericht op informatievoorziening over de grote veranderingen die gaan komen. Er namen 50 
a 60 personen deel aan deze bijeenkomst die plaats vond in “de Drukkerij”.  
 

4. Werkgroepen 
 
In het voorjaar van 2012 besloot de Adviesraad om vaste werkgroepen te vormen.   
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Op het einde van 2013 zijn er 5 werkgroepen:  
1. Sociaal beleid:  Jan Spoor  (trekker), Jannie van der Kruk, , Joke Cats, Gijs van Leeuwen, 

Henk Zwaneveld, Melanie Steketee, Hans de Jong, Rawa Ieshi, Ger Mies 
2. Wmo: Sandra Mauwer (trekker), Alfons Kramer, Trudi van Doornik, Ger Kalkman, Paul 

van Gijzen, Elly Middelburg, Henri Brendel, Martha Vonk, Ger Mies. 
3. Jeugd: Trudi van Doornik (trekker), Loura Raamsdonk, Sandra Mauwer, Henri Brendel, 

Klary Addink, Miranda Bosch, Ger Mies. 
4. Woonservicezones en Seniorenbeleid: Gerry Hanneman (trekker), Mia van Haaren, Jan 

van de Wijgaart, Johan de Waard, Marja Sonneveld, Tonny Massa, Martijn van Valderen, 
Henk Zwaneveld, Hans de Jong, Elly Middelburg, Ank Schonenberg en Marga Brijs 

5. Communicatie: Gerry Hanneman(trekker), Bart Luttik, Hans de Jong, Jan van de 
Wijgaart, Marja Sonneveld, Marga Brijs en Emine Ozcan. 

In 2013 werden de werkgroepen Woonservicezones en Seniorenbeleid samengevoegd tot 
een werkgroep, omdat het werkterrein in de praktijk erg dicht bij elkaar bleken te liggen. In 
de werkgroepen werd een begin gemaakt met het opbouwen van een netwerk met 
organisaties op het betreffende terrein. De werkgroepen of leden ervan hadden in dit kader 
regelmatig contact met wethouders van de gemeente Maassluis en hun 
beleidsmedewerkers//ambtenaren. 

 
4. Adviezen 
 
In 2013 werden de volgende adviezen afgerond: 
 

Onderwerp Gevraagd door ….. of 
uit eigen initiatief 

Datum waarop advies             
is uitgebracht 

Advies over de concept-
sociale Structuurvisie 

B en W 17 april  

Advies over de concept-
onderwijsvisie 

B en W 17 april  

Advies over het concept-
beleidsplan “een sterke 
Basis” 

B en W 14 mei 

Advies over veranderingen in 
de zorg 

Op eigen initiatief van de 
AdviesRaad 

27 mei 

Reactie op het rapport 
“Tevredenheid WWB-
klanten” 

Op eigen initiatief van de 
AdviesRaad 

16 juli 

Advies inzake “benutting 
VVSV-gelden” 

B en W 29 juli 

Advies over het 
Armoedebeleid voor kinderen 
in Maassluis 

B en W 13 oktober  

Advies over het rapport 
“Evaluatie Proeftuin 
Maassluis 1e spoor 

Op eigen initiatief van de 
Adviesraad. 

29 dec 
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De integrale adviezen zijn te vinden op de website van de gemeente Maassluis (zie onder 
“Zorg en Welzijn” vervolgens onder “Adviesraad Samenlevingszaken” en tenslotte onder 
“Downloads” (http://www.maassluis.nl/zorg-en-welzijn/adviesraad-
samenlevingszaken_43651/) 
 
 

5. Deelname aan bijeenkomsten en bezoeken 
 
De leden van de Adviesraad en van de Deskundigenpool namen deel aan een reeks van 
bijeenkomsten en symposia, zoals: 
- Bijeenkomst van Regionaal Netwerk Zorgbelang, Landelijke GGZ-cliëntenraad, 

Klankbordgroep Vervoer van ROGplus, bijeenkomst over schuldhulpverlening van 
Westerbeek, Landelijke bijeenkomst Cliëntenraden, startbijeenkomst over de aanleg van 
de natuurspeeltuin, Bijeenkomst van de PCOB over veranderingen in de AWBZ met 
betrekking tot ouderen, bijeenkomst open dag zorg, bijeenkomst Zorgkantoor/DSW 
over inkoopbeleid,  opening van “de Hooftzaak”, werkconferentie over 
laaggeletterdheid, bijeenkomst schetsontwerp natuurspeeltuin, bijeenkomst samen met 
WMO-raden met seniorenwelzijn over  de stand van zaken  van de fusie met Argos, 
bijeenkomst Tympaan over netwerkversterking, themabijeenkomst  Werken met 
behoud van uitkering bij SPOC en brainstrombijeenkomst over het vrijwilligerswerk. 

- Op 16 mei bracht de Adviesraad een Werkbezoek van de Adviesraad aan zorgkwekerij 
MilMaasdijk in de gemeente Westland. 

 

 

 

6.   Samenstelling van de adviesraad en van de deskundigenpool 
 

In de loop van 2013 werden 4 nieuwe leden van de Adviesraad benoemd: Diana van Loo, 
Sandra Mauwer, Bart Luttik en Marga Brijs. Zeki Celikkaya en Thea Saktoe beëindigden hun 
lidmaatschap. Ook Alfons Kramer en Joke Cats beëindigden hun lidmaatschap en werden lid 
van de deskundigenpool.  
De Adviesraad bestond aan het einde van het jaar uit 14 leden: Marga Brijs, Trudi van 
Doornik (plaatsvervangend voorzitter),  Paul van Gijzen, Mia van Haaren , Gerry Hanneman, 
Ger Kalkman), Jannie van der Kruk, Gijs van Leeuwen (secretaris), en Diana van Loo, Bart 
Luttik (voorzitter), Sandra Mauwer , Emine özcan, Loura van Raamsdonk en Jan Spoor. 
 
Er werden 12 nieuwe leden van de deskundigenpool benoemd, te weten Klary Addink, 
Miranda Bosch, Henri Brendel, Joke Cats, Alfons Kramer, Tonny Massa , Ger Mies,  Renee du 
Mortier, Ank Schoonenberg, Marja Sonneveld, Martijn van Valderen en  Martha Vonk.  
Daarentegen beëindigden  Caroline Janson, Wilma Sprong en Angelique Tuitel hun 
lidmaatschap.  
De deskundigenpool bestond op het einde van 2013 uit 22 leden :  Klary Addink , Miranda 
Bosch, Henri Brendel, Joke Cats , Hans de Jong, Rawaa Iehsi,  Anita van Kleeff, Alfons Kramer,  
Tonny Massa, Elly Middelburg, Ger Mies,  Renee du Mortier, mevr. S. Rüter, Ank 
Schoonenberg, Marja Sonneveld  Melanie Steketee,  Martijn van Valderen, Martha Vonk, 
Johan de Waard, Jan van de Wijgaart, mevr. S.E. Yousfi en Henk Zwaneveld. 
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De Adviesraad werd ambtelijk ondersteund door Karin Maas, doch zij verliet op 31 december 
de gemeentelijke dienst en werd opgevolgd door Sjoukje van der Loo. 
De leden van de Adviesraad volgden in april een cursus “informele beleidsbeïnvloeding en 
contact leggen met de achterban”. 
 
 

7. Communicatie 
 
1. In 2013 werd veel publiciteit aan de Adviesraad gegeven (flyers, posters en publiciteit in 

de Schakel). 
2. In 2013 werd drie maal een infobulletin uitgegeven, waarin de belangrijkste 

wetenswaardigheden over de werkzaamheden van de Adviesraad worden opgenomen. 
3. Adviezen, verslagen van vergaderingen, werkplan  jaarverslag etc. werden opgenomen 

op de website  http://www.maassluis.nl/zorg-en-welzijn/adviesraad-
samenlevingszaken_43651/ en zijn daar voor ieder te raadplegen. 

4. Voor intern gebruik kent de Adviesraad een CV-bundel die regelmatig wordt bijgewerkt. 
 
 

8. Realisatie Begroting 
 
De realisatie van de begroting komt op een bedrag van € 8925,- 
 
 

 

http://www.maassluis.nl/zorg-en-welzijn/adviesraad-samenlevingszaken_43651/
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