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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.
2. Inspraak/Vragen-halfuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakronde c.q. het vragen- halfuur.
3. Medelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Gijs geeft een korte toelichting op de themabijeenkomst van ROGplus op 8 december. De
ingekomen brief van het Frysk Platform met een oproep aan de Wmo-raden zal worden
besproken in de werkgroep Wmo. Gijs zal deze brief (nogmaals) doorsturen. De reactie van de
gemeente op het advies over de Participatiewet is wel ter sprake gekomen in de
commissievergadering maar nog niet binnen bij de Adviesraad. Van de uitgebrachte adviezen zijn
er 5 geheel overgenomen, 9 naar de toekomst doorgeschoven, 7 afgewezen; op 3 adviezen geeft
de gemeente een andere visie. Loura vraagt of er nog een brief (of reactie) is uitgegaan naar het
Interzuilair Beraad naar aanleiding van een teleurstellend bezoek van AS-leden aan dit overleg.
Bart neemt dit op zich.
5. Verslag van de vergadering van 29 oktober
Gijs vraagt naar aanleiding van punt 7 wanneer de notitie over de wijkteams te verwachten is.
Sjoukje antwoordt dat dit eind december wordt. Het verslag wordt vastgesteld.
6. Notitie “Participatie en de Adviesraad”
Bart geeft een toelichting op de notitie en het bijbehorende model. Dit model is ook besproken
met de wethouders, de betrokken medewerker bij ROGplus en met een adviseur van Stimulanz.
De rode draad is dat algemene beleidsadvisering door de AS wordt gescheiden van
cliëntenparticipatie cq. vertegenwoordiging door diverse (soms nog op te richten) cliëntenraden.
Dit zijn afzonderlijke stromen; wel is het erg belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over
waar een bepaald advies thuis hoort. Dit gebeurt in een zgn. coördinatie-overleg. Trudi geeft aan
dat het nog onduidelijk is hoe de participatie rondom de Jeugdzorg gestalte zal krijgen. Naar
aanleiding van een opmerking van Marga benadrukt Bart dat het coördinatie-overleg niet gaat
over de inhoud van een advies maar over de vraag bij wie een adviesaanvraag thuishoort. Er hoeft
dus geen inhoudelijke afstemming / overeenstemming plaats te vinden. Gijs adviseert Bart dit
concept-model ook te bespreken met de voorzitters van de Wmo-raden in Vlaardingen en
Schiedam. Bart antwoordt dat met de voorzitters daar is afgesproken dat Maassluis doorgaat met
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het ontwikkelen van een model en dat - als we hierover een advies uitbrengen- dit advies ook
naar Schiedam en Vlaardingen wordt gestuurd. Gijs vraagt ook of er nog een blokje aan het model
kan worden toegevoegd omdat de AS ook over andere onderwerpen adviseert dan Sociaal beleid,
Wmo en Jeugd. Bart antwoordt dat het model waarschijnlijk al werkende weg nog zal worden
aangepast. Gijs spreekt in verband met kruisbestuiving zijn voorkeur uit voor een dubbel
lidmaatschap (zowel van de Adviesraad als van één van de cliëntenraden) maar dit zal qua
bemensing moeilijk te realiseren zijn. Bart merkt op het werven van nieuwe leden, net als het
werven van vrijwilligers in het algemeen, een punt van zorg is. De vergoeding voor
vrijwilligerswerk moet in ieder geval kostendekkend zijn. Martha vult aan dat ook het aanbieden
van scholing stimulerend kan werken en het benadrukken van een nieuwe uitdaging. Bart
suggereert dat het stimuleren van vrijwilligerswerk een onderwerp kan zijn voor een ongevraagd
advies.
De definitieve notitie “Participatie en de Adviesraad” komt terug in de vergadering van 28 januari.
7. Protocol website Adviesraad
Marga licht het protocol toe. Het is erg belangrijk om het doel van de website voor ogen te
houden en de inbreng daarop te toetsen. De website moet laagdrempelig zijn en aantrekkelijk
voor de inwoners van Maassluis. Daarom zijn korte versies van adviezen erg belangrijk. Alle
bijdragen moeten worden aangeleverd via Marga en Marja Sonneveld. Voorlopig wordt de site
elke veertien dagen aangepast. Marga vraagt aandacht voor de afspraken rondom het
beantwoorden van persoonlijke e-mails. In april zal een evaluatiemoment worden ingebouwd.
Trudi en anderen vinden het protocol een duidelijk en helder stuk. Bart vult aan dat er drie
kandidaten waren voor de positie van webmaster en dat er binnenkort een webmaster wordt
benoemd.
8. Concept-werkplan 2015
Gijs licht het werkplan toe. Hij heeft gekozen voor het woord Thema’s in plaats van Werkgroepen
omdat het belangrijk is de AS als geheel te presenteren; adviezen zijn integraal. Bart spreekt de
wens uit dat er in 2015 meer tijd is om over adviezen te discussiëren tijdens de vergadering.
Marga geeft aan dat nu de website gereed is, het tijd wordt om naar het communicatieplan te
kijken en afspraken te maken over de kernboodschap. Bart antwoordt dat dit (mede) onderwerp
had moeten zijn van de workshop die is doorgeschoven naar 2015. Martha vraagt of het nodig is
te vermelden hoeveel ongevraagde adviezen er worden gegeven in 2015. Dit komt wat
geforceerd over. Gijs zal het aantal schrappen. Marga zal de regel “Uniforme vastlegging
gespreksverslagen werkgroepen’ aanpassen. Waar het om gaat is dat er afspraken komen over de
thema’s die worden benoemd tijdens gesprekken met maatschappelijke organisaties, zodat de
rode draad er gemakkelijk uit te halen is. Marga vraagt of dit plan niet te gedetailleerd is om aan
te bieden aan B&W. Bart stelt voor dit te bespreken met de wethouders tijdens het volgende
bestuurlijk overleg. Bart dankt Gijs voor zijn inspanningen. Gijs zal het werkplan aanbieden aan
het college.
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Gijs heeft een nieuw vergaderschema gemaakt, met vergaderlocaties in de stad. Martha laat
weten dat er een aanbod is van DrieMaasHave om daar te vergaderen (voorafgegaan door een
rondleiding door het gebouw). Gijs laat weten dat iedereen nieuwe visitekaartjes krijgt met
daarop het nieuwe webadres en eigen email. Leden die hun telefoonnummer en adres niet op het
kaartje vermeld willen hebben, kunnen dit doorgeven aan Gijs.
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10. Sluiting
Bart bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende
openbare vergadering is op 28 januari 2015.

Actiepunten
Nr
1

Startdatum
22-05-2013

Wie
Allen

3

27-04-2011

Sjoukje
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15-12-2014

Allen

Wat
Ontwikkeling transitieprocessen
volgen en signalen hierover oppikken
Verdere inzet nwe media als
Facebook, etc.

Wanneer klaar
ZSM

Voorbereiden werkplan 2016

Oktober /
november / 2015

In de wacht

3/3

