Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Gehouden op woensdag 18 mei 2016 in het Stadhuis.
Aanwezig: Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Loura Raamsdonk, Sjoukje van der Loo, Trudi van Doornik,
Martha Vonk, Marga Brijs, Janneke v.d Waardt en Jo Verhaegen.
Afwezig: Tino Simons, Diane van Loo, Henri Brendel, Els Klop.
Verslag: Joke van Zalingen.

1. Opening.
Bart opent de vergadering. Aansluitend verwelkomt hij een nieuw lid van de Adviesraad, Jo
Verhaegen.
2. Inspraak/vragenhalfuur.
Op de publieke tribune zitten 3 toehoorders. Er wordt geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.
3. Mededelingen.
Gijs meldt dat de werkgroep Sociaal Beleid maandag 23 mei a.s. een gesprek heeft met het
Sociaal Wijkteam. Gespreksonderwerp is financiële problematiek. Trudi heeft een uitnodiging
gekregen van Stroomopwaarts over een open dag op 28 mei a.s. op verschillende locaties. De
uitnodiging wordt naar alle leden van de AS gestuurd. Bart heeft een uitnodiging van Senioren
Welzijn Schiedam voor een ontmoeting op 9 juni a.s. Els gaat in de plaats van Martha naar deze
bijeenkomst.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
Naar aanleiding van een ingekomen stuk signaleert Gijs dat het bij een mailbericht soms lastig is
te bepalen of dit op de lijst met ingekomen stukken hoort. Marga stelt voor e.e.a. te beoordelen
naar de “zwaarte “van de inhoud: voor de AS of doorsturen naar de betreffende werkgroep. Gijs
en Marga zullen zich buigen over een vaste procedure hiervoor.
5. Verslag van de vergadering van 13 april 2016.
De lijst met onderwerpen voor de werkgroepen Wmo en Seniorenbeleid / WSZ wordt opnieuw
rondgestuurd.
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N.a.v. punt 7. Het is belangrijk ervaringen te blijven delen met het wijkteam, rode draden te
onderscheiden, punten te verzamelen en er mogelijk een advies op maken of een gesprek
aangaan met Laura Eylen.
N.a.v. punt 10. Trudi brengt Facebook opnieuw ter sprake, omdat Inge Bronsveld uit haar
werkgroep zich hiermee wil bezig houden. Een Facebookpagina moet echter goed onderhouden
worden en wie gaat dat doen? Marga nodigt Inge uit.
Trudi is met Janneke op bezoek geweest bij het Reviuscollege.
6. Bespreken conceptadvies over de beleidsnota Schuldhulpverlening.
Gijs licht het stuk op een aantal punten toe. Afgesproken wordt dit advies ongewijzigd aan te
bieden aan het college met het eerder gegeven pré-advies als bijlage.
7. Stand van zaken advisering over diverse beleidsnota’s.
Gijs heeft de definitieve nota betreffende het armoedebeleid gekregen en hij is er niet tevreden
over. Het vertoont hiaten en vaagheden. De werkgroep buigt zich hierover en mailt, in verband
met de krappe planning de concept-reactie naar de AS leden.
Beleidsplan WMO/Jeugd/WPG. Bart heeft een gesprek gehad met Jos Groenenboom en Sjoukje
over de werkwijze met de speciale werkgroep die voor dit plan wordt ingesteld. Er komen twee
overlegmomenten op ambtelijk niveau voordat de officiële reactie wordt gevraagd. De
werkgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgroep Jeugd (Mariëlle
Koemans, Inge Bronsveld, Xandra, Trudi en Loura als reserve) en uit de werkgroep WMO (Elly
Middelburg, Els, Martha en Marga als reserve).
Adviesaanvraag Mantelzorg. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan een
regionale visie mantelzorg opstellen. De AS is uitgenodigd hierover in gesprek te gaan op
woensdag 25 mei a.s. Janneke gaat hier naar toe. Diane wordt ook gevraagd. Martha en Els
hebben n.a.v. dit verzoek de rode draad die de AS wil aanhouden, op papier gezet. Trudi
benadrukt nog eens de respijtzorg/inval voor de mantelzorger. Mezzo heeft speciale mantelzorg
advieskaarten ontwikkeld ter ondersteuning van hen die zich bezig houden met mantelzorgers.
8. Discussie over werkwijze van de Adviesraad bij advisering over “opkomende beleidsnota’s “.
De AS is onafhankelijk en wil weliswaar vroeg betrokken worden bij beleidsvorming maar niet
‘’meeschrijven” en op die manier medeverantwoordelijk worden. Het standpunt is dat de AS pas
meepraat als er een stuk / startnotitie ligt dat de basis vormt voor het gesprek en als duidelijk is
wat de procedure c.q. planning is. Dat geldt ook voor de uitnodiging voor 25 mei a.s. Per advies
bekijken hoe er gereageerd gaat worden.
9. Wat verder ter tafel komt.
Besluitenlijst DB. Bart gaat weer proberen contact te leggen met Tekin Ates om te vragen of de
AS een keer in de Turkse moskee kan vergaderen.
Bezoek cliënten van ASVZ. Het was opvallend het aantal cliëntenzaken dat aan de orde kwam. Bij
de wethouder wordt weer de behoefte aan een cliëntenraad bij ROGplus onder de aandacht
gebracht.
Bezoek thuiszorg Felay. Bij kennismaking bleek dat de heer Yilmaz niet op de hoogte was van het
bestaan van VraagRaak. Hij staat nu op de lijst om een uitnodiging te krijgen voor de
netwerkbijeenkomsten. Els gaat zich inspannen om de zoon van dhr. Yilmaz te interesseren voor
de AS of de deskundigenpool. Jo Verhaegen wil graag op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen.
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Bezoek Careijn. Martha heeft een verslag gemaakt van het bezoek aan Careijn, met enkele
kritische aantekeningen over het wijkteam: “Niet onverdeeld positief. In het team zitten veel
mensen met een begeleiders achtergrond. Medische kennis ontbreekt, waardoor te lang wordt
doorgegaan op begeleiding en niet snel genoeg gebruik wordt gemaakt van de verpleegkundige
kennis en/of de casemanager dementie. Dit gegeven verbaast ons wel. In alle gemeentelijke
stukken wordt aangegeven dat het wijkteam signaleert en vervolgens de verpleegkundige (of
andere) kan inschakelen. Klaarblijkelijk is de kennis en ervaring op dit vlak nog onvoldoende om
dit adequaat te kunnen doen. Afgesproken is nu dat er een verpleegkundige betrokken wordt bij
het bespreken van cases.
Een 2e opmerking is dat er wellicht teveel owners op een case zitten. Minder owners en sneller
toewijzen van het ownership zou duidelijker en efficiënter zijn.”
10. Rondvraag.
Trudi meldt dat AanZet alsnog subsidie gekregen voor een cursus opvoedingsondersteuning.
Nawal Al Baz zal laten weten wanneer deze van start gaat, Afgesproken is dat een aantal
vrouwen uit de Adviesraad tijdens één van de bijeenkomsten kennis zal maken met de vrouwen
die deelnemen aan de cursus. Tegelijkertijd wordt dan ook iets verteld over de Adviesraad.
11. Sluiting.
Om 17.50 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan allen voor hun
aanwezigheid.
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