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1. Opening.
Met een welkom aan allen opent Bart de vergadering, die deze keer plaatsvindt in de
Drie MaasHave. Hier krijgen we voorafgaand aan de vergadering een rondleiding. Bart deelt
mee dat de agenda om praktische redenen wordt omgegooid en we eerst afscheid nemen
van Paul van Gijzen. Bart roemt de grote mate van maatschappelijke betrokkenheid van Paul
en de inzet die hij ook had bij andere organisaties zoals het MOG en de cliëntenraad van
ROGplus.
2. Inspraak en vragen halfuur.
Op de publieke tribune zitten 3 toehoorders, waaronder de heer John Moens die gebruik
maakt van zijn recht om te spreken. Hij vraagt aandacht voor een buurtvereniging in
oprichting en noemt met name de Burendag op 16 september 2015, waarbij diverse
aktiviteiten plaatsvinden.
3. Mededelingen.
− Bart gaat in op het gesprek van het DB met wethouder Van der Houwen. Er zit nog weinig
schot in de vorming van de cliëntenraden voor Rogplus en Stroomopwaarts. Bart heeft
binnen de AS de vraag uitgezet, welk lid ook wil deelnemen aan de cliëntenraad van
ROGplus (als ‘linking pin’). Verder is afgesproken dat er geen verslag meer wordt
gemaakt van dit bestuurlijk overleg met de wethouder(s) maar een afspraken- cq.
Besluitenlijst wordt gemaakt, die ook wordt doorgestuurd naar de leden van de AS.
− In september wordt met mensen van de afdeling P&O van de gemeente gesproken over
het concept-beleidsplan inzake arbeidsgehandicapten.
− Bart heeft een gesprek gehad met een medewerker van de afdeling Planning en Control
over de brief die de leden van de Adviesraad hebben gekregen over de vergoedingen.
De gemeente bekijkt of het mogelijk is een onderscheid te maken tussen de jaarlijkse
vergoeding voor de leden en de ingediende declaraties.
− Bart en Trudi hebben met een aantal mensen van de afdeling Samenleving van de
gemeente gesproken over de integratie van de wijkteams. De Adviesraad en de
gemeente zitten wat betreft dit onderwerp niet op één lijn. Bart zal proberen zijn
opmerkingen bij het implementatieplan en de nog niet beantwoorde bedenkingen van de
Adviesraad over de integratie op papier te zetten.
− De volgende vergadering van de Adviesraad (23 september) zijn we te gast bij ROGplus.
− Er wordt voortaan van de vergaderingen van het DB een besluitenlijst gemaakt.
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4. Ingekomen en uitgegane stukken.
De lijst spreekt voor zich, er zijn geen vragen of opmerkingen.
5. Verslag vorige vergadering.
Bij punt 5. Het geplande bezoek aan het Islamitisch Centrum wordt doorgeschoven naar een
latere datum.
Bij punt 10. Sandra meldt dat er zeker vier personen in de werkgroep zitten die niet actief zijn
en die niets van zich laten horen. Ook andere trekkers beamen dit. Bart zegt dat dit wordt
besproken in het DB en dat actie wordt ondernomen (o.a. een brief waarin de betrokkene
gevraagd wordt te reageren).
6. Uitgebrachte adviezen.
Studietoelage jongeren met een handicap. Er is hiervoor nog geen enkele aanmelding
binnengekomen. Wat is hiervan de reden? Onbekendheid met de regeling of de lage
bedragen die beschikbaar zijn? Ook de gemeente is hier niet gelukkig mee, maar wacht met
actie ondernemen tot het nieuwe schooljaar. De AS blijft hameren op verbetering op dit punt.
In het advies over de intergratie Sociaal Wijkteam en Wijkteam Jeugd spreekt de AS in
duidelijke taal haar bezorgdheid uit over de gang van zaken. Ook de dialoog hierover met de
gemeente stelt de AS niet gerust.
Op de adviezen over Handhaving en Toezicht in het kader van de WMO, Veilig Thuis en de
Beleidsregels Participatiewet 2015 -2 is nog geen reactie binnen van de gemeente.
7. Discussie Advies Stimulering Vrijwilligerswerk.
We hebben in de DrieMaasHave gezien dat het werven van vrijwilligers een stuk
eenvoudiger wordt als een organisatie daar geld en personeel voor durft vrij te maken. Gijs
heeft een gesprek gehad op het stadhuis over het vrijwilligersprobleem. De gemeente doet
er veel aan in haar ondersteunende rol, maar is terughoudend over het gebruik van de GBA
(gemeentelijke basis administratie) hiervoor. Het is jammer dat de maatschappelijke stage is
afgeschaft. In de werkgroepen is gesproken over het vrijwilligersvraagstuk en heeft men
ideeën hierover geopperd. Gijs vraagt om aanvullende suggesties en ideeën en wil
doorpraten met mensen die zich daarvoor bij hem aanmelden. Het streven is in september
een concept-advies voor het college te maken.
8. Herstart werkgroep Seniorenbeleid & Woonservicezones.
In de werkgroep WMO is hierover gesproken en Sandra stelt dat de werkgroep
Seniorenbeleid wel genoeg “body” moet hebben om zelfstandig te kunnen bestaan. Ook
moet duidelijk zijn welke onderwerpen in deze werkgroep thuis horen en welke bij de
werkgroep WMO (en waar overlappingen zitten). Trudi vraagt wie de trekker moet worden.
Die keuze moet gelijk opgaan met het invullen van het profiel van de werkgroep
Seniorenbeleid. Het besluit om de werkgroepen weer te splitsen wordt vastgesteld.
9. Stand van Zaken Werkprogramma.
De trekkers van de werkgroepen hebben een korte reactie gegeven op de stand van zaken.
Het is duidelijk wat de werkgroepen nog te doen staat de rest van het jaar.
10. Verslag Training Adviesraad.
Punt 1. Sjoukje doet haar best de besluitenlijst van het overleg met de wethouders binnen 2
weken (niet 1 week) aan de AS te sturen.
Het DB komt nog terug op een format voor het schrijven van adviezen.
11. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.
− De AS geeft het college nog geen officiële reactie op de eerste kwartaalrapportage
decentralisaties sociaal domein. Mondeling is er al genoeg op gereageerd, o.a. bij de
wethouder. De rapportage is zeer teleurstellend, met name op het gebied van
Participatiewet. De tweede rapportage moet uitgebreider en beter zijn.
2

− De advertentie in de Schakel heeft niet iedereen gezien.
− De datum voor een gezamenlijke vergadering met de deskundigenpool is vastgesteld
op 24 november 2015. Suggesties voor de invulling van de avond zijn welkom.
Er wordt opgemerkt de agenda niet vol te plannen, maar ruimte over te laten voor
activiteiten die de onderlinge band en samenhang versterken. Locatie: de Drukkerij.
− Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Het laatste half uur van de
vergadering is besloten, dus zonder publiek. Als hieraan, na inventarisering binnen de
vergadering, geen behoefte is, wordt deze nieuwe regel niet toegepast.
12. Afscheid van Mia van Haaren.
“Een vrijwilliger bij uitstek”, noemt Bart haar en net als Paul krijgt ze een cadeaubon en
een grote bos bloemen. Gelukkig blijft Mia wel beschikbaar in de deskundigenpool.
13. Sluiting.
Terugkijkend op de achterliggende periode zegt Bart dat deze toch drukker was dan
verwacht. Hij bedankt allen voor hun inzet en wenst een ieder een goede vakantie.
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