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De Adviesraad geeft elk kwartaal een infobulletin
uit met informatie over zijn werkzaamheden.

Veranderingen in de samenstelling van de
Adviesraad en de Deskundigenpool
Nadat, in het eerste kwartaal, Els Klop en
Janneke van de Waardt de Adviesraad kwamen
versterken heeft in mei, het college van B&W
Jo Verhaegen benoemd tot lid van de Adviesraad.
Jo was al lid van de Deskundigenpool. Hij heeft
vele jaren in de financiële dienstverlening en in
het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt, doch
kreeg te maken met visuele beperkingen. Zijn
deskundigheden liggen vooral op het gebied van
beroepsonderwijs, ondernemerschap, bedrijfsorganisatie
en
financiële
dienstverlening.
Zijn belangrijkste drijfveer is mensen te helpen
zich te ontwikkelen.
Recent is Tekin Ates lid geworden van de
Deskundigenpool. We kennen Tekin uit de tijd
dat hij lid was van de gemeenteraad van
Maassluis. Hij is ook actief in de moskee en we
zijn zeer blij met het feit dat we weer iemand uit
de Turkse gemeenschap mogen begroeten, want
de Adviesraad wil ook in de persoonlijke
samenstelling een zo goed mogelijke afspiegeling
vormen van de diverse bevolkingsgroepen. Naast
Tekin is er nog een ander lid van niet westerse
afkomst lid. Uitbreiding van dit aantal is meer dan
welkom: de Adviesraad bestaat uit 12 en de
deskundigenpool uit 20 personen!

Adviezen
De Adviesraad heeft de afgelopen tijd 3 reacties
op adviezen ontvangen van B&W van Maassluis.
Naar aanleiding van een verzoek van de
gemeente, die bezig is met het bijstellen van het
schuldhulpverleningsbeleid, bracht de Adviesraad
in mei een advies uit. Eén van de adviezen was
om in het geval dat het om een gezin met
kinderen gaat wel een uitzonderingsmogelijkheid
te bieden op de regel dat bij overtreding van de
verplichtingen de schuldhulpverlening wordt

opgeschort. De gemeente reageert hier op dat
deze mensen in beeld kunnen blijven bij andere
hulpverleners. Helaas wordt op deze wijze de
problematiek voor zo’n gezin niet aangepakt doch
doorgeschoven naar een andere dienst!
Op 24 mei bracht de Adviesraad een advies uit
over het armoedebeleid. De Adviesraad was zeer
kritisch over een aantal punten in deze nota.
Zo adviseerde de Adviesraad om beleidsnota en
activiteitenplan niet te scheiden, omdat nu niet
duidelijk is welke keuzes men wil maken. Een
ander advies was, om beter te kijken naar de
financiële onderbouwing, omdat men daar keuzes
uit de weg gaat: op een aantal plaatsten werd
verruiming van de maatregelen voorgesteld,
terwijl uit de begroting blijkt dat er reeds nu
overschrijdingen zijn, terwijl niet duidelijk werd
gemaakt waar men op wil bezuinigen. De
Adviesraad deed wel enkele suggesties voor
bezuinigingen. Uit de reacties van de gemeente
op het advies medio juni bleek dat men op dit
moment niet meer duidelijkheid wilde geven.
Gelukkig hebben de leden van de gemeenteraad
het advies ook ontvangen en ter harte genomen.
De gemeenteraad besloot einde juni niet akkoord
te gaan met het voorstel van B&W en wil eerst
voorstellen zien hoe een en ander concreet
gestalte gaat krijgen.
In december 2015 vroeg de Adviesraad aandacht
voor het feit dat er in de 3 MVS gemeentes in
2015 slechts 1 aanvraag was binnengekomen
voor de individuele studietoeslag voor jongeren
met een arbeidshandicap. Dit, terwijl er op 25
was gerekend (en daar ook financiële ruimte voor
was). De Adviesraad gaf in overweging de hoogte
van de studietoeslag zeer fors te verhogen In
plaats van de 700 euro per jaar nu naar
bijvoorbeeld 4000 euro). Stroomopwaarts heeft
naar de regeling gekeken en komt tot de
conclusie dat er nauwelijks meer een doelgroep
voor de regeling van de individuele studieslag
bestaat en ziet geen redenen om wijzigingen aan
te brengen in de regeling. Dit is opmerkelijk
aangezien de arbeidshandicaps van deze

doelgroep vaak al vanaf de geboorte bestaan. Dit
maakt de komende tijd de vraag actueel of
voor het hele terrein van jongeren met een
arbeidshandicap niet aparte aandacht moet
komen. Met de invoering van de Participatiewet is
de verantwoordelijkheid voor deze groep over
gegaan van het rijk naar de gemeente. Ook bij
het aanbieden van “garantiebanen” door de
overheid en bij het scheppen van “Beschut Werk”
zijn de voorzieningen voor jongeren met een
arbeidshandicap nog lang niet op het niveau van
vóór de overgang.

Uit de werkgroepen
De vorming van een cliëntenraad voor ROGplus is
een stapje verder. De bedoeling is dat er een
digitaal panel zal komen, waar
mensen
informatie kunnen geven over de uitvoeringspraktijk van ROGplus. Daarnaast komt er een
focusgroep. Deze zal bestaan uit een MT-lid van
ROGplus en de coördinator cliëntrelaties van
ROGplus . Daarnaast komen er vertegenwoordigers van de WMO-adviesraden van de drie MVSgemeentes in. Zij vormen de “linking pin” naar
de Adviesraden/WMO raden in deze gemeentes.
Voor de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
zal Els Klop deze plaats innemen met als vaste
vervanger Martha Vonk.
Dit jaar nog zal een beleidsnota voor het beleid
voor Volksgezondheid, Jeugd en maatschappelijke
ontwikkeling
worden
opgesteld
door
de
gemeente. De Adviesraad heeft een werkgroep
ingesteld om hierbij te adviseren. Deze zal in
september weer bij elkaar komen n bestaat uit
vertegenwoordigers van 3 werkgroepen..
Vanuit de werkgroep jeugd zijn samen met
beleidsambtenaren diverse scholen bezocht.
Hierbij bleek o.a. dat scholen enthousiast zijn
over de gezinsspecialist.
Vergaderingen van de Adviesraad
In de vergadering van mei van de Adviesraad
stonden de adviezen over het armoedebeleid en
het schuldhulpverleningsbeleid centraal (zie
hiervoor) Voorts is een procedure vastgesteld
hoe we omgaan met vragen van gemeentes of
anderen om advies. De Adviesraad wil graag in
een vroeg stadium van beleidsvoorbereiding
betrokken zijn, omdat dan de inbreng theoretisch
het meest vruchtbaar is. Beleid vormen is echter
een creatief proces dat niet via rechte wegen
verloopt en waar diverse partijen betrokken zijn.
Dat vergt wel afspraken hoe we hier als
Adviesraad mee omgaan. Eén daarvan is dat er
steeds een officiële vraag moet zijn van een
bestuurder of ambtenaar aan de Adviesraad.

In de vergadering van juli was de vraag aan de
orde hoever de Adviesraad is met het werkprogramma voor 2016. Uit de inventarisatie bleek
dat het werk volgens planning verloopt. Wel
zullen het komende half jaar enkele punten extra
aandacht gaan krijgen, zoals de inzet om meer
contact te leggen met ondernemers in Maassluis

Andere Zaken
Op 29 juni had het Dagelijkse Bestuur van de
Adviesraad een gesprek met de wethouders
Keijzer en Van der Houwen. De Adviesraad drong
er op aan om nu echt voortgang te maken met de
vorming van de cliëntenraad voor ROGplus en
wethouder Keijzer zegde toe er extra druk op te
zetten dat deze spoedig van de grond komt.
Ook bracht de Adviesraad zijn zorgen over bij de
wethouders over het wijkteam. Het wijkteam is
volop in verandering: samenvoeging van het
wijkteam en het team jeugd, verhuizing, nieuwe
leiding, vormgeving van de arbeidsrechtelijke
situatie van de medewerkers, samenwerking met
de uitvoeringsorganisatie WMO ROGplus en de
Sociale Dienst Stroomopwaarts, bemensing en
bereikbaarheid. Het is duidelijk dat het wat tijd
nodig heeft voor een en ander vaste vorm krijgt.
Vergaderdata
De vergaderdata van de Adviesraad in 2016 zijn:
- 21 september
- 26 oktober
- 14 december
Aanvang 16.00 uur
Diverse onderwerpenzijn te vinden op:
(www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl)
Maassluis, 29 juli 2016 (GVL).

