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1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen, speciaal voor Els Klop die als
nieuw lid van de Adviesraad de gelederen komt versterken.
2. Toelichting op het op te stellen beleidsplan Jeugd/Wmo/ Wpg door Jos
Groenenboom.
Voor de periode 2017/2020 wordt een integraal beleidsplan Jeugd/Wmo/Wpg
opgesteld. De basis van dit beleid wordt opgebouwd volgens de 0-lijn, de eerste en
de tweede lijn. De 0-lijn houdt in, zelfredzame burgers en hun sociale contacten. De
eerste lijn gaat over burgers die een handje hulp kunnen gebruiken via het wijkteam,
waarbij oplossingen zo dicht mogelijk bij huis gevonden worden en de tweede lijn
houdt in dat burgers zonder eigen netwerk en mogelijkheden ondersteuning krijgen.
Jos laat in een tijdpad zien dat dit plan eind november dit jaar afgerond moet zijn
voor een besluitvorming door de gemeenteraad.
3. Inspraak/vragen half uur.
Op de publieke tribune zitten 3 toehoorders. Er wordt geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.
4. Mededelingen.
Bart doet verslag van het bestuurlijk overleg met wethouders Keijzer en Van der
Houwen. De wethouders spraken hun waardering uit over het snelle opstellen van
het jaarverslag en werkprogramma voor 2016 van de Adviesraad. Ter sprake kwam
de beleidsnota Jeugd / Wmo / Wpg. De nota is integraal en niet gebaseerd op
doelgroepen. Volgens wethouder Keijzer is er degelijk ruimte en aandacht voor
specifieke doelgroepen.

Ontwikkelingen rond Stroomopwaarts: Een centrale cliëntenraad komt maar niet
van de grond. Op verzoek van wethouder Van der Houwen wordt de status quo van
de werkgroep sociaal beleid ten opzichte van Stroomopwaarts voorlopig
gehandhaafd. De AS gaat hier mee akkoord.
Ook ROGplus heeft nog geen cliëntenraad. Het idee was om met een digitaal panel te
gaan werken. De AS heeft aangeven dat een digitaal panel alleen kan functioneren in
het verlengde van een persoonlijk panel, bij voorkeur in vaste samenstelling.
Daarnaast wil de AS dat de cliëntenraad van ROGplus aan tafel zit met een van de
directeuren van ROGplus, bij voorkeur de heer Van de Water.
Het DB heeft een prettig kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe burgemeester,
Edo Haan. Hij wil Maassluis beter op de kaart zetten. In het kader daarvan is Marga
verbaasd over de wijziging van VVV Maassluis in Ervaar Maassluis.
5. Ingekomen en uitgaande stukken.
Gijs licht de stukken toe. Inkomend een brief over bezuiniging op subsidies voor alle
instellingen. Wachten tot gemeente contact opneemt.
De gemeente en Stroomopwaarts hebben gereageerd op het advies inzake
Bevordering vrijwilligerswerk. Een gesprek hierover met de betrokken
beleidsmedewerkers staat gepland op 21 maart a.s.
Reactie van B&W inzake het advies Beschut werk: er is een pilot gestart met circa 20
man met passend werk. Eind van het jaar een definitief besluit.
6. Verslag van de vergadering van 20 januari 2016.
Punt 3, opmerking van Martha en volgend, komt te vervallen. Sandra wordt geen lid
van de DP, maar mag wel geraadpleegd worden. Het verslag wordt goedgekeurd.
7. Doelgroepenbeleid en aanpak advisering over beleidsplan Jeugd/WMO/WPG.
De leden van de AS discussiëren over hoe de inbreng van de Adviesraad zal zijn bij
het opstellen van dit integrale beleidsplan. De AS is gewend te denken vanuit de
doelgroepen, Jeugd, WMO en Senioren. De insteek van de gemeente is anders: één
integraal beleidsplan met invulling van alle wettelijke verplichtingen die in de
wetten van Jeugd, Wmo en Publieke gezondheid voor de gemeente zijn opgenomen.
Zoals ook bij andere gevraagde/ongevraagde adviezen, wordt er een aparte
werkgroep gevormd. Bart stelt voor aan de voorzitters van de werkgroepen te
vragen dit op de agenda te zetten met als doel 2 of 3 leden voor de nieuwe
werkgroep te werven. Omdat de focus de komende maanden met een aparte
werkgroep op het integrale beleidsplan komt te liggen, kan de frequentie van de
vergaderingen van de werkgroepen Jeugd en Wmo voorlopig flink omlaag.
Daarnaast komt aan de orde hoe de mening en inbreng van de AS op het beleidsplan
zichtbaar kunnen worden gemaakt. Na een periode van meedenken komt er een
nieuwe fase met onder meer de officiële inspraak. De AS zal dan alsnog een officieel
advies voor B&W opmaken. De AS kan dan via de website of via de Schakel
publiceren wat de standpunten van de AS zijn over deze nota.

8. Stand van zaken advisering over conceptbeleidsplan armoedebeleid en
concept beleidsplan schuldhulpverlening.
Voor deze adviezen zijn twee werkgroepen gevormd. De werkgroepen kunnen deze
snel afronden en toesturen aan alle leden van de AS (vóór 21 maart 2016 is er geen
AS vergadering waarin de adviezen kunnen worden besproken).
9. Wat verder ter tafel komt.
• De presentatie van de AS aan de gemeenteraad vindt plaats in de Burgerzaal,
aanvang 20.00 uur. Het is een openbare zitting maar alleen commissieleden
kunnen vragen stellen. Sjoukje zorgt voor een uitgebreide versie van de
presentatie op papier.
• Overzicht scholingsmogelijkheden. Gijs heeft een overzicht van cursussen en
trainingen op papier gezet. Een ieder kan naar behoefte hierop inschrijven na
overleg met de voorzitter van de Adviesraad of werkgroep waar men aan
deelneemt. Op de begroting is hier ruimte voor gereserveerd.
• Marga meldt dat er een bezoek gebracht is aan VraagRaak.

10. Rondvraag.
Trudy meldt dat de afspraak met Panta Rhei op 15 maart a.s. niet doorgaat.
Marga vraagt of iedereen de presentatie over de AS in bezit heeft t.b.v. bezoeken
aan instellingen.
11. Sluiting.
17.45 uur sluit Bart de vergadering met dank aan allen voor hun aanwezigheid

