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1. Inleiding
De Adviesraad is in 2011 samengesteld door de gemeente Maassluis. De gemeente
Maassluis wil met deze Adviesraad een gestructureerde vorm van periodiek overleg
scheppen. Zij bestaat uit cliënten en andere belanghebbenden uit diverse geledingen van de
Maassluise samenleving. De Adviesraad wordt ondersteund door een pool van deskundigen
De Adviesraad overlegt en geeft advies over beleidsvorming en beleidsontwikkeling op het
gebied van samenlevingszaken. De adviezen zijn gericht aan het college van Burgemeester
en Wethouders.
2014 was het jaar van de voorbereiding van de overdracht aan de gemeente van de
uitvoering van een flink aantal taken, die voorheen door rijks- of provinciale overheid
werden uitgevoerd. Dit ging gepaard met een krimp van taken waarvoor de overheid de
verantwoordelijkheid neemt en daarmee het terugdringen van de kosten die op de
gemeenschap drukken. Voor de gemeentelijke overheid betekent deze overdracht echter
een flinke uitbreiding van verantwoordelijkheden. Hoe hieraan gestalte moet worden
gegeven was het belangrijkste onderwerp dat de Adviesraad in 2014 bezig hield.

2. Vormen van overleg
De Adviesraad Samenlevingszaken kent verschillende vormen van overleg:
a) Vergaderingen van de Adviesraad
De Adviesraad vergaderde in 2014 acht keer. De belangrijkste onderwerpen waren:
- 22 januari: het verkiezingsprogramma, de vorming van Stroomopwaarts en
vluchtelingenwerk
- 5 maart: het werkplan 2014
- 16 april: beleid voor arbeidsgehandicapten,, nieuwe website en voorbereiding advies
over de wijzigingen in de AWBZ/WMO
- 28 mei: concept-kadernota Stroomopwaarts
- 9 juli: kennismaking met de nieuwe wethouders, de vorming van het wijkteam en de
voortgang van het werkplan
- 17 september: advies over de veranderingen in het WMO-beleid en de kadernota
Stroomopwaarts
- 29 oktober: het advies over de beleidsnotitie jeugdhulp, het advies over de
beleidsnotitie en de verordeningen participatiewet, discussie over de afstemming van
de toeleiding naar de verschillende gemeentelijke sociale voorzieningen
- 10 december: het werkplan 2015, discussie over de veranderingen in de
adviesstructuur en het protocol voor de website
Naast besprekingsonderwerpen werd in de vergadering een aantal malen een toelichting
gegeven over een bepaald onderwerp: op 22 januari door Nanny Spanjer over
Vluchtelingenwerk Maassluis, op 16 april door Wilma Sprong over het nieuwe
jeugdstelsel en de werkzaamheden van het wijkteam jeugd, op 28 mei door mevr. N. AlBAZ over het de stichting “Aanzet” die zich vooral richt op de Maassluizers van
allochtone afkomst en op 9 juli door Frank Rouers over de vormgeving van het wijkteam.
De vergaderingen van de Adviesraad vonden tot nu toe plaats in het gemeentehuis, doch
besloten is dat de Adviesraad vaker in de stad gaat vergaderen.
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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
de overleggen met de wethouder werden door het dagelijks bestuur voorbereid.
Daarnaast kwam het dagelijks bestuur diverse malen bij elkaar voor bijzondere
onderwerpen (zoals de samenvoeging van de werkgroepen, de voorbereiding van de
bijeenkomst van de Adviesraad en de deskundigenpool en over het onderwerp
ouderparticipatie in het jeugdbeleid).
c) Vergaderingen van het dagelijks bestuur met de wethouder van Sociale Zaken en het
gemeentebestuur van de gemeente Maassluis
In het eerste kwartaal had een gesprek plaats met de portefeuillehouder, wethouder
Kromdijk, waarbij het jaarverslag aan de orde kwam en het werkplan. Hij gaf aan dat de
ambtelijke ondersteuner zich meer zal gaan concentreren op het onderhouden van
contacten met de gemeentelijke organisatie en de inhoud en dat de secretariaatsfunctie
meer bij de Adviesraad zelf komt (zoals de voorbereiding en verslaggeving van
vergaderingen, archivering, communicatie e.d.) . Tijdens deze bijeenkomsten werd ook
teruggeblikt op het jaarverslag en werd het werkplan besproken. De gesprekken met de
wethouder verliepen altijd in een uitstekende sfeer.
Na de vorming van het nieuwe college van B en W vond een kennismakingsgesprek plaats
met de nieuwe wethouders. Zij brachten eind juni ook een bezoek aan de Adviesraad.
Op 1 oktober had een gesprek plaats met wethouders Keijzer en van der Houwen over de
toekomstige adviesstructuur. Op het gebied van WMO en de Participatiewet komen er
voor de organisaties waarin Maassluis, Schiedam en Vlaardingen op deze terreinen
samenwerkt afzonderlijke raden en de vraag is dan ook hoe de adviesstructuur er
idealiter uit zal gaan zien. Tevens werd afgesproken periodiek gezamenlijk met de beide
wethouders te overleggen.
d) Deelname aan bijeenkomsten met een adviserend karakter
- Elke 2 maanden had een bijeenkomst plaats van de werkgroep ´sociaal beleid` van
de adviesraad met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente over
actuele thema’s op het terrein van werk en inkomen.
- Periodiek had, in een open en constructieve sfeer, een overleg plaats van de
werkgroep WMO met de beleidsmedewerkers van de gemeente op dit terrein over
de veranderingen in de maatschappelijke ondersteuning. In goed overleg is
afgesproken een 7tal onderdelen in de uitvoering van de WMO met meer aandacht
te volgen en regelmatig te evalueren.
- Er vond regelmatig overleg plaats tussen leden van de werkgroep Jeugd en de
wethouder en beleidsambtenaren Jeugd en met vertegenwoordigers van het CJG.
- Periodiek heeft overleg plaats gehad met de voorzitters van de Wmo-adviesraden
van Vlaardingen en Schiedam.

3. Werkgroepen
In het voorjaar van 2012 besloot de Adviesraad om vaste werkgroepen te vormen. Aan het
begin van 2014 waren er 5 werkgroepen, doch in het voorjaar werden de werkgroepen
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woonservicezones en seniorenbeleid en de werkgroep WMO tijdelijk samengevoegd. De
samenstelling van de 4 werkgroepen is einde 2014 als volgt:
1. Sociaal beleid: Gijs van Leeuwen (trekker), Jan Spoor, Jannie van der Kruk, Joke Cats,
Henk Zwaneveld, Melanie Steketee, Hans de Jong, Rawa Ieshi, Ger Mies, Marius
Langenberg en Trudi van Doornik.
2. Wmo: Sandra Mauwer (trekker), Alfons Kramer, Ger Kalkman, Paul van Gijzen, Elly
Middelburg, Henri Brendel, Martha Vonk, Ger Mies, Gerry Hanneman, Mia van Haaren,
Johan de Waard, Marja Sonneveld, Tonny Massa, Martijn van Valderen, Henk
Zwaneveld, Elly Middelburg, Marga Brijs en Diana van Loo.
3. Jeugd: Trudi van Doornik (trekker), Loura Raamsdonk, Sandra Mauwer, Henri Brendel,
Klary Addink, Miranda Bosch, Ger Mies, Ed la Grand, Janneke van de Waardt en mevr El
Yousfi.
4. Communicatie: Marga Brijs, Bart Luttik, Marja Sonneveld en Ed la Grand.
De werkgroepen onderhielden veel contacten met instanties op hun werkterrein en
bereidden adviezen voor.
De werkgroep Communicatie heeft een communicatieplan gemaakt en een nieuwe website
ontworpen. Deze website werd op 10 december in een feestelijke bijeenkomst gelanceerd
door wethouder Keijzer. Met deze website wil de Adviesraad de inwoners van Maassluis op
een laagdrempelige manier kennis laten maken met de activiteiten van de Adviesraad. Ook
vindt men daar de e-mailadressen van de leden om met hen in contact te kunnen komen
met bijvoorbeeld suggesties over het sociale beleid in de gemeente Maassluis.
(www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl)

4. Adviezen
In 2014 werden de volgende adviezen afgerond:
Onderwerpen in 2014

Gevraagd door… of door B en W

Advies inzake vorming
Stroomopwaarts
Advies inzake duidelijkheid over
beleid arbeidsgehandicapten in
Maassluis
Reactie over sturing en inkoop
AWBZ/WMO en beleid en
verordening WMO 2015
Advies inzake de concept-kadernota
regionaal Participatiebedrijf
Stroomopwaarts
Advies inzake uitvoeringsbeleid en
verordeningen Maatschappelijke
ondersteuning (WMO)
Advies over de beleidsnotitie
Jeugdhulp en de verordening
Jeugdhulp Maassluis

Op eigen initiatief

Datum waarop
het advies is
uitgebracht
29 januari

Op eigen initiatief

21 april

Op verzoek van het kernteam
decentralisatie AWBZ

8 mei

Op verzoek van B en W

25 juli

Op verzoek van B en W

11 augustus

Op verzoek van B en W

10 oktober
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De integrale adviezen zijn te vinden op de website van de Adviesraad onder het kopje
“Adviezen”.

5. Deelname aan bijeenkomsten en bezoeken
De leden van de Adviesraad en van de Deskundigenpool namen deel aan enkele
bijeenkomsten:
1. een conferentie over cliëntenparticipatie georganiseerd door Stimulansz,
2. een werkconferentie van Tympaan over participatie
3. Presentatie van de beide wijkteams en bijeenkomst over het samengaan van deze
teams
4. wijknetwerkbijeenkomsten
Ook legden de leden van de Adviesraad een aantal bezoeken af:
- het Ouderberaad van de ASVZ , Dit betreft ouders van cliënten.
- een groep cliënten van de ASVZ
- de Lokale Cliënten Raad (LCR) van Ipse de Bruggen . Dit betreft ouders van cliënten.
- een groep cliënten van Ise de Bruggen.
- het team Buurtzorg
- Argos Zorggroep: gesproken met de locatiemanager van de Tweemaster en met de
cliëntenraad van de DrieMaasHave.
- de Regionale Cliëntenraad van Careyn.
- de STOED: gesproken is met cliëntenraad en zorgmanager.
- het sociaal wijkteam: gesproken met manager en medewerkers
- de directie Stichting Kinderopvang Maassluis
- het directeurenoverleg basisonderwijs
Ook mocht de voorzitter van de Adviesraad tijdens een bijeenkomst in het Witte kerkje het
programma van de PVDA voor de gemeenteraadsverkiezingen in ontvangst nemen.

6. Samenstelling van de adviesraad en van de deskundigenpool
De samenstelling van de Adviesraad en van de deskundigenpool vroeg het hele jaar
aandacht. Het vergt flink wat inspanning om het aantal leden op peil te houden en om
vertegenwoordigers uit verschillende bevolkingsgroepen en met diverse deskundigheid bij
het werk van de Adviesraad te betrekken.
In de loop van 2014 werden 2 nieuwe leden van de Adviesraad benoemd namelijk Martha
Vonk en Ank Schoonenberg. Daarentegen beëindigden Emine Ozcan, Gerry Hanneman, Jan
Spoor en Ank Schoonenberg hun lidmaatschap. Een drietal leden was tijdelijk of langdurig
ziek.
De Adviesraad bestond aan het einde van het jaar uit 12 leden: Marga Brijs, Trudi van
Doornik (plaatsvervangend voorzitter), Paul van Gijzen, Mia van Haaren , Ger Kalkman,
Jannie van der Kruk, Gijs van Leeuwen (secretaris), Diana van Loo, Bart Luttik (voorzitter),
Sandra Mauwer, Loura Raamsdonk en Martha Vonk.
Er werden 5 nieuwe leden van de deskundigenpool benoemd, te weten Gerry Hanneman,
Jan Spoor, Janneke de Waard, Ed La Grand en Marius Langenberg. Daarentegen
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beëindigden Anita van Kleef, mevr Rüter, Lila ten Kate hun lidmaatschap. Martha Vonk is lid
geworden van de adviesraad. Jan van de Wijgaart kwam te overlijden.
De deskundigenpool bestond op het einde van 2013 uit 22 leden : Klary Addink , Miranda
Bosch, Henri Brendel, Joke Cats , Ed la Grand, Gerry Hanneman, Hans de Jong, Rawaa Iehsi,
Alfons Kramer, Marius Langenberg,Tonny Massa, Elly Middelburg, Ger Mies, Renee du
Mortier, Marja Sonneveld, Jan Spoor, Melanie Steketee, Martijn van Valderen, Johan de
Waard, mevr. S.El Yousfi en Henk Zwaneveld.
De Adviesraad werd ambtelijk ondersteund door Sjoukje van der Loo. Het accent bij de
ambtelijke ondersteuning ligt op het onderhouden van contacten met de gemeente.

7. Communicatie
1. In 2014 werd vier maal een infobulletin uitgegeven, waarin de belangrijkste
wetenswaardigheden over de werkzaamheden van de Adviesraad worden opgenomen.
2. Zoals hiervoor is aangegeven werd in december de nieuwe website van de Adviesraad
gelanceerd.
3. Adviezen, verslagen van vergaderingen, werkplan, jaarverslag etc. werden opgenomen
op de website (zie hiervoor) en zijn daar voor ieder te raadplegen. Voordat de
Adviesraad zelf een website lanceerde werd deze informatie opgenomen op een
onderdeel van de website van de gemeente Maassluis (zie onder de afdeling
Welzijn/Adviesraad).
4. Voor intern gebruik kent de Adviesraad een CV-bundel die regelmatig wordt bijgewerkt.
5. De vergaderingen worden aangekondigd via een persbericht.
6. In een bericht in de Schakel verscheen een bericht over doel en werkwijze van de
Adviesraad.

8. Realisatie Begroting
De realisatie van de begroting komt op een bedrag van € 4648.
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