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Gehouden op 15 april 2015. 
 
Aanwezig:        Bart Luttik, Marga Brijs, Jannie van der Kruk, Diane van Loo, Gijs 
                          van Leeuwen, Loura Raamsdonk, Martha Vonk, Sandra Mauwer en  
                          Sjoukje van der Loo. 
Afwezig:           Trudi van Doornik, Mia van Haaren, Paul van Gijzen. 
Samensteller:  Joke van Zalingen. 
 
1. Opening. 
Bart opent om 16.15 uur de vergadering met een welkom aan allen. We zijn te gast 
bij buurtcentrum de Hooftzaak, waar we vóór de vergadering een rondleiding kregen.    
 
2. Inspraak/vragen-halfuurtje. 
De heer Jan Groeneveld van de publieke tribune krijgt het woord en vertelt over het 
ontstaan en werkwijze van een particulier vervoersbedrijf, dat vervoer op maat levert 
tegen kostprijs. 
 
3. Mededelingen. 
Terugkoppeling deelname stadsgesprekken en afscheid Ger Kalkman. Voorts heeft 
de voordracht plaats gevonden van twee nieuwe leden van de Adviesraad, de heren 
Henri Brendel en Timo Simons. Het Dagelijks Bestuur heeft kennis gemaakt met de 
nieuwe medewerkers en de leiding op de afdeling welzijn van de gemeente, te weten 
de dames Daniëlle Bongers, Avivah de Liever en Felicité Adams. 
Marga meldt een uitnodiging  (binnen gekomen via Info Adviesraad!) voor de opening 
van het Islamitisch Centrum Maassluis op vrijdag 17 april a.s. Omdat niemand in de 
gelegenheid is te gaan, schrijft Marga een briefje van verhindering. 
Loura  zegt met Trudi naar de slotconferentie Proeftuin MVS te zijn geweest op 26 
maart j.l. Het resultaat van de Proeftuin is positief te noemen. 
Mevrouw  Nawal Al Baz van Stichting Aan Zet wil binnen de AS nog een keer een 
presentatie geven. 
De werkgroep Sociaal Beleid heeft een uitnodiging gekregen om kennis te nemen 
van de route met betrekking tot het aanvragen van een bijstandsuitkering. Van intake 
tot uitkering. 
 
4. Ingekomen en uitgegane stukken. 
Terugkoppeling thema-avond op 11 april j.l. door Sandra. 
 
5. Verslag vergadering van 4 maart. 
Blad 2. Decentralisaties moet zijn transities. Marga’s naam is zonder e (Brijs) . 
 
6. Rode dradendiscussie: discussie naar aanleiding van de signalen die we 
opvingen in de gesprekken met diverse welzijnsinstanties. 
Er zijn in totaal 12 organisaties bezocht. Voor de werkgroep zijn de verslagen een 
prettig naslagwerk. Sandra licht een 8-tal punten toe. Clienten van ASVZ blijken niet 
te weten wat ze mogen verwachten van een keukentafelgesprek. 



Informatievoorziening over de nieuwe taken is sowieso een aandachtspunt. Voorstel 
is André Storm van de ouderenbond erbij te betrekken en met een aantal leden van 
de AS een aparte brainstormsessie over communicatie te organiseren.  Sandra zal 
de notitie Rode draden waar nodig anonimiseren en aanbieden aan de gemeente 
(signalen uit de samenleving).  
 
7. Stand van zaken advertentiecampagne Adviesraad. 
De nieuwe folder is uit met actuele informatie. Voor de even zo belangrijke website 
gaat Bart een nieuw stukje schrijven. Er komen advertenties in de Schakel met een 
verwijzing naar de website. Marga geeft een presentatie van de diverse ontwerpen 
met behulp van de laptop en er wordt een keuze gemaakt voor een ontwerp. 
Tekstsuggesties voor de advertenties zijn welkom. Als promotiestunt gaat de AS op 8 
juni koken voor de bezoekers van STOED in de Hooftzaak.  
 
8. Voorstel herbenoemingsprocedure  leden van de Adviesraad. 
Voorstel is om twee maanden vóór het verstrijken van de termijn te evalueren met de 
voorzitter en met je zelf: is dit wat ik wil? Een herbenoeming wordt ook besproken in 
het DB. 
 
9. Voorstel voorbereiding discussie over bevorderen vrijwilligerswerk. 
Gijs stelt dat er meer vrijwilligers nodig zijn, maar hoe krijg je die binnen? Hij stelt 
voor dat alle werkgroepen hierover nadenken en hun ideeën inbrengen. Daarna volgt 
er een gesprek met de beleidsmedewerker van de gemeente en misschien een 
ongevraagd advies. 
 
10. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag. 
Voorgesteld wordt dat ook leden van de deskundigenpool in de 
Adviesraadvergadering en andere geïnteresseerden hun zegje kunnen doen onder 
bepaalde voorwaarden. Persbericht hierover aanpassen. 
Omdat de onkostenvergoeding soms de werkelijke kosten niet dekt, stelt het 
Dagelijks Bestuur voor de mogelijkheid te bieden deze kosten voorlopig te declareren 
via het declaratieformulier met bijgevoegd bonnetje en aan Sjoukje te sturen. Dit in 
afwachting van een discussie die zal volgen over de hoogte van de vergoedingen 
voor leden van de Adviesraad. Andere kosten zoals zaalhuur, niet zelf betalen, maar 
rekening met duidelijke omschrijving naar Sjoukje. Zij mailt nog nadere voorschriften. 
 
11. Afscheid Jannie van der Kruk. 
Met een grote bos bloemen, boekenbon en mooie woorden van de voorzitter neemt 
Jannie afscheid van de AS. Zij blijft echter wel beschikbaar in de deskundigenpool. 
 
12. Sluiting. 
Met een bedankje naar allen sluit Bart om 18.15 uur de vergadering. 
 
 


