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1. Inleiding	  
	  
De	  Adviesraad	  is	  in	  2011	  samengesteld	  door	  de	  gemeente	  Maassluis.	  	  
De	  gemeente	  Maassluis	  wil	  met	  deze	  Adviesraad	  een	  gestructureerde	  vorm	  van	  
periodiek	  overleg	  scheppen.	  De	  leden	  van	  de	  	  Adviesraad	  komen	  uit	  diverse	  
geledingen	  van	  de	  Maassluise	  samenleving.	  De	  Adviesraad	  wordt	  ondersteund	  door	  
een	  pool	  van	  deskundigen.	  De	  Adviesraad	  	  overlegt	  en	  geeft	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  
advies	  over	  beleidsvorming	  en	  beleidsontwikkeling	  op	  het	  gebied	  van	  
samenlevingszaken.	  	  
De	  adviezen	  zijn	  gericht	  	  aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  (B	  &	  W).	  	  
In	  dit	  jaarverslag	  geven	  we	  de	  belangrijkste	  gegevens	  over	  het	  functioneren	  van	  de	  
Adviesraad	  in	  2015	  weer.	  
	  
Met	  ingang	  van	  1	  januari	  2015	  heeft	  de	  gemeente	  een	  reeks	  van	  taken	  overgenomen	  
van	  de	  landelijke	  en	  de	  provinciale	  overheid.	  Dit	  ging	  gepaard	  met	  een	  financiële	  krimp	  
op	  deze	  taken.	  In	  2013	  en	  2014	  is	  deze	  transitie	  op	  het	  gebied	  van	  jeugd,	  
maatschappelijke	  ondersteuning	  en	  werk-‐	  en	  inkomen	  voorbereid	  en	  was	  de	  
advisering	  vooral	  gericht	  op	  de	  vormgeving	  van	  het	  beleid.	  
In	  2015	  hield	  de	  Adviesraad	  de	  vinger	  aan	  de	  pols	  bij	  de	  invoering.	  Nagenoeg	  alle	  
adviezen	  in	  2015	  hadden	  dan	  ook	  betrekking	  op	  zaken	  die	  nog	  nader	  gedetailleerd	  
moesten	  worden,	  of	  op	  onderwerpen	  die	  niet	  functioneerden	  zoals	  verwacht.	  
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2.	  Uitgebrachte	  adviezen	  
	  
De	  Adviesraad	  geeft	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  advies	  aan	  B	  &	  W	  over	  de	  verschillende	  
onderwerpen	  die	  spelen	  op	  het	  gebied	  van	  samenlevingszaken.	  
Dit	  jaar	  zijn	  9	  adviezen	  uitgebracht.	  Zo’n	  advies	  wordt	  voorbereid	  door	  één	  van	  de	  
werkgroepen.	  Daarna	  wordt	  het	  concept	  advies	  behandeld	  en	  vastgesteld	  door	  de	  
voltallige	  Adviesraad,	  waarbij	  een	  integrale	  afweging	  plaatsvindt.	  Het	  definitieve	  
advies	  wordt	  vervolgens	  aangeboden	  aan	  B	  &	  W.	  
	  
Tabel	  1	  Uitgebrachte	  Adviezen	  	  in	  2015	  
Werkgroep	   Datum	   Op	  initiatief/	  

verzoek	  van	  
Onderwerp	  

Sociaal	  Beleid	   10-‐12	   Adviesraad	   Bevordering	  “Beschut	  Werk”	  
Sociaal	  Beleid	   10-‐12	   Adviesraad	   Deel	  2	  Studietoelage	  

Jongeren	  met	  een	  
Arbeidsbeperking	  

Aparte	  werkgroep	   04-‐11	   Adviesraad	   Bevordering	  
Vrijwilligerswerk	  

WMO	  en	  Jeugd	   22-‐07	   Adviesraad	   Veilig	  Thuis,	  regiovisie	  en	  
aanpak	  MVS	  

Sociaal	  Beleid	   26-‐06	   B	  &	  W	   Beleidsregels	  Participatiewet	  
2015-‐2	  

Allen	   02-‐06	   Adviesraad	   Integratie	  Wijkteams	  
	  

Sociaal	  Beleid	   20-‐05	   Adviesraad	   Hoogte	  Studietoelage	  
Jongeren	  met	  een	  
Arbeidsbeperking	  

WMO	   18-‐05	   B	  &	  W	   Naar	  een	  structureel	  kader	  
voor	  handhaving	  en	  toezicht	  
op	  grond	  van	  de	  WMO	  2015	  

Sociaal	  Beleid	   04-‐03	   B	  &	  W	   Beleidsregels	  Participatiewet	  
	  
	  
	  

3.	  	  	  Bijeenkomsten	  met	  een	  adviserend	  karakter	  
	  
Naast	  de	  schriftelijke	  adviezen,	  geeft	  de	  Adviesraad	  ook	  adviezen	  bij	  deelname	  aan	  diverse	  
overlegverbanden.	  
	  
3.1	  Overleg	  van	  de	  werkgroepen	  met	  vertegenwoordigers	  van	  de	  gemeente.	  
De	  leden	  van	  de	  Adviesraad	  hebben	  regelmatig	  overleg	  met	  vertegenwoordigers	  van	  de	  
gemeente.	  Dit	  overleg	  heeft	  enerzijds	  een	  adviserend	  karakter	  en	  anderzijds	  	  worden	  in	  dit	  
overleg	  de	  leden	  van	  de	  Adviesraad	  ook	  geïnformeerd	  over	  onderwerpen	  die	  bij	  de	  diensten	  
van	  de	  gemeente	  de	  aandacht	  hebben.	  
- Tot	  juli	  	  2015	  had	  de	  werkgroep	  	  ´Sociaal	  Beleid`	  van	  de	  Adviesraad	  elke	  2	  maanden	  

een	  overleg	  met	  het	  hoofd	  van	  de	  afdeling	  Sociale	  Zaken	  van	  de	  gemeente	  over	  
actuele	  thema’s	  op	  het	  terrein	  van	  werk	  en	  inkomen.	  	  
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Op	  1	  juli	  startte	  de	  organisatie	  Stroomopwaarts,	  die	  de	  taak	  heeft	  het	  sociaal	  beleid	  
voor	  de	  drie	  gemeentes;	  Maassluis,	  Vlaardingen	  en	  Schiedam	  voor	  te	  bereiden	  en	  uit	  
te	  voeren.	  Deze	  nieuwe	  organisatie	  is	  nog	  bezig	  zijn	  organisatie	  en	  werkwijze	  vorm	  te	  
geven.	  De	  prioriteit	  ligt	  daarbij	  op	  het	  nemen	  en	  uitvoeren	  van	  maatregelen.	  De	  wijze	  
waarop	  de	  organisatie	  voeling	  houdt	  met	  de	  bevolking	  in	  de	  drie	  gemeentes	  is	  een	  
posterioriteit.	  Daarom	  heeft	  de	  Adviesraad	  vanaf	  1	  juli	  regelmatig	  overlegd	  met	  een	  
medewerker	  van	  Stroomopwaarts,	  die	  werkzaam	  is	  bij	  de	  beleidsvoorbereidende	  unit.	  

- Dit	  jaar	  had	  regelmatig	  overleg	  plaats	  tussen	  werkgroep	  WMO,	  Seniorenbeleid	  en	  
Woonservicezones	  met	  de	  beleidsmedewerkers	  van	  de	  gemeente	  over	  veranderingen	  
in	  de	  maatschappelijke	  ondersteuning.	  	  

- Er	  vond	  regelmatig	  overleg	  plaats	  tussen	  leden	  van	  de	  werkgroep	  Jeugd	  en	  	  
beleidsambtenaren	  Jeugd	  en	  vertegenwoordigers	  van	  het	  Centrum	  Jeugd	  en	  Gezin	  
(CJG).	  

	  
3.2	  Diverse	  overleggen	  waarin	  leden	  van	  de	  Adviesraad	  of	  de	  deskundigenpool	  deelnamen:	  	  

- 19	  maart:	  “Bijeenkomst	  Mantelzorg	  en	  de	  rol	  van	  sociale	  wijkteams”.	  
- 23	  maart:	  wijknetwerkbijeenkomst	  over	  samenwerking	  tussen	  de	  wijkteams.	  
- Op	  25	  maart	  heeft	  de	  voorzitter	  een	  korte	  inleiding	  gehouden	  op	  de	  bijeenkomst	  ,	  

georganiseerd	  door	  de	  gemeente,	  “Wij	  zijn	  Maassluis”.	  
- 26	  maart:	  deelname	  aan	  de	  slotconferentie	  Proeftuin	  Nieuwe	  Waterweg	  Noord.	  
- 8	  april	  :	  bijeenkomst	  	  “invulling	  van	  de	  mantelzorgwaardering”.	  
- 15	  april:	  bijeenkomst	  over	  veranderingen	  rond	  de	  jeugdhulp.	  
- 23	  april:	  	  deelname	  aan	  het	  Sociaal	  Beraad,	  georganiseerd	  door	  de	  gemeente.	  
- 14	  september:	  wijknetwerkbijeenkomst	  “Wat	  als	  veiligheid	  in	  het	  gedrang	  komt”.	  
- 7	  december	  wijknetwerkbijeenkomst	  	  “Vechtscheiding”.	  

	  
	  
4.	  	  Vergaderingen	  	  
	  
Het	  voorbereiden	  en	  vaststellen	  van	  adviezen	  vergt	  uiteraard	  veel	  overleg.	  	  Dit	  overleg	  wordt	  
voorafgegaan	  door	  een	  vergadering	  van	  het	  dagelijkse	  bestuur.	  De	  adviezen	  die	  vastgesteld	  
worden	  in	  de	  Adviesraad	  worden	  doorgaans	  voorbereid	  door	  werkgroepen	  doch	  soms	  worden	  
er	  ook	  aparte	  werkgroepen	  gevormd	  om	  een	  advies	  voor	  te	  bereiden.	  
	  
4.1	  Vergaderingen	  van	  de	  Adviesraad	  

De	  Adviesraad	  vergaderde	  in	  2014	  acht	  keer.	  De	  belangrijkste	  onderwerpen	  waren:	  
- 28	  januari:	  Beleidsadvisering	  door	  de	  Adviesraad	  bij	  veranderende	  organisatie	  van	  

beleidsvoorbereiding	  en	  beleidsuitvoering	  (	  Stroomopwaarts/	  ROGplus	  en	  
ouderparticipatie	  Jeugd).	  

- 4	  maart:	  Advies	  inzake	  beleidsregels	  participatiewet.	  
- 15	  april:	  Discussie	  over	  hoe	  te	  handelen	  met	  een	  aantal	  aandachtspunten	  die	  naar	  

voren	  kwamen	  bij	  het	  bezoeken	  van	  een	  reeks	  organisaties	  in	  de	  zorg.	  
- 20	  mei:	  Toelichting	  en	  discussie	  over	  het	  evaluatierapport	  	  van	  de	  proeftuin	  Maassluis.	  
- 8	  juli	  :	  Discussie	  over	  de	  vorming	  van	  een	  werkgroep	  Seniorenbeleid	  en	  

Woonservicezones	  en	  over	  de	  eerste	  beleidsrapportage	  over	  de	  drie	  decentralisaties.	  
- 23	  september:	  De	  reactie	  van	  de	  gemeente	  op	  een	  aantal	  adviezen	  van	  de	  Adviesraad.	  
- 28	  oktober:	  Vaststelling	  van	  het	  advies	  over	  versterking	  van	  het	  vrijwilligersbeleid.	  
- 9	  december:	  Vaststelling	  van	  het	  advies	  over	  Beschut	  werk	  en	  het	  Advies	  over	  

verbeteringen	  bij	  de	  studietoelage	  voor	  jongeren	  met	  een	  handicap	  en	  vaststelling	  van	  
het	  werkprogramma	  voor	  2016.	  
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Op	  de	  vergaderingen	  van	  de	  Adviesraad	  is	  diverse	  malen	  een	  toelichting	  gegeven	  over	  een	  
speciaal	  onderwerp:	  	  
-‐ op	  4	  maart	  door	  Eric	  van	  de	  Westerlaken	  over	  heden	  en	  toekomst	  bij	  de	  sociale	  

werkvoorziening,	  	  
-‐ op	  20	  mei	  door	  Joost	  Kadijk	  over	  de	  “evaluatie	  van	  de	  Proeftuin	  Maassluis”	  en	  	  
-‐ op	  9	  december	  door	  mevr.	  Nawal	  Al-‐Baz	  	  (stichting	  Aan	  zet)	  over	  activiteiten	  van	  de	  

stichting	  onder	  buitenlandse	  vrouwen	  in	  Maassluis.	  
De	  vergaderingen	  van	  de	  Adviesraad	  vonden	  tot	  2015	  plaats	  in	  het	  gemeentehuis,	  doch	  
besloten	  is	  dat	  de	  Adviesraad	  vaker	  in	  de	  stad	  gaat	  vergaderen.	  
	  In	  2015	  vergaderde	  de	  Adviesraad	  onder	  meer	  in	  het	  Witte	  Kerkje,	  bij	  de	  STOED,	  
DrieMaasHave	  en	  ROGplus.	  Bij	  STOED,	  DrieMaasHave	  en	  ROGplus	  werd	  dit	  gecombineerd	  
met	  een	  korte	  rondleiding	  en	  toelichting.	  
	  

4.2 Vergaderingen	  van	  het	  dagelijkse	  bestuur	  
Alle	  vergaderingen	  van	  de	  Adviesraad	  werden	  voorafgegaan	  door	  een	  vergadering	  van	  het	  
dagelijkse	  bestuur,	  waarbij	  onder	  meer	  werd	  besloten	  welke	  onderwerpen	  op	  de	  agenda	  
worden	  gezet.	  Ook	  de	  overleggen	  met	  de	  wethouders	  werden	  door	  het	  dagelijks	  bestuur	  
voorbereid.	  Daarnaast	  kwam	  het	  dagelijkse	  bestuur	  diverse	  malen	  bij	  elkaar	  voor	  
bijzondere	  onderwerpen.	  In	  september	  is	  besloten	  dat	  van	  de	  	  bijeenkomst	  van	  het	  
dagelijkse	  bestuur	  een	  besluitenlijstje	  wordt	  gemaakt	  en	  ter	  kennisneming	  bij	  de	  stukken	  
van	  de	  Adviesraad	  wordt	  gevoegd.	  
	  

4.3 Vergaderingen	  van	  het	  dagelijkse	  bestuur	  met	  de	  wethouders	  van	  Maassluis.	  	  
Het	  dagelijkse	  bestuur	  besprak	  de	  volgende	  onderwerpen	  met	  de	  wethouders:	  

- 4	  februari:	  het	  jaarverslag,	  het	  werkplan	  en	  	  de	  rol	  van	  de	  Adviesraad	  versus	  de	  in	  de	  
toekomst	  te	  vormen	  cliëntenraden	  van	  Stroomopwaarts	  en	  ROGplus	  en	  de	  
ouderparticipatie	  bij	  jeugd	  

- 8	  juli:	  de	  kwartaalrapportage	  sociaal	  domein	  en	  de	  reactie	  van	  de	  gemeente	  op	  een	  
zestal	  adviezen	  van	  de	  Adviesraad	  

- 25	  november:	  reactie	  op	  adviezen	  van	  de	  Adviesraad	  en	  cliënt-‐	  en	  ouderparticipatie	  
- Hiernaast	  heeft	  de	  voorzitter	  nog	  een	  gesprek	  gehad	  met	  de	  wethouders	  over	  de	  

bezetting	  van	  de	  Adviesraad	  en	  het	  werven	  van	  nieuwe	  leden.	  
	  
4.4	  	  Vergaderingen	  van	  de	  werkgroepen	  
De	  Adviesraad	  kent	  op	  dit	  moment	  4	  werkgroepen.	  De	  werkgroepen	  houden	  zoveel	  
mogelijk	  contact	  met	  relevante	  personen	  en	  organisaties	  op	  hun	  werkgebied	  om	  
geluiden	  op	  hun	  werkveld	  	  tot	  zich	  te	  nemen,	  verdiepen	  zich	  in	  de	  problematiek	  en	  
bereiden	  doorgaans	  de	  adviezen	  voor.	  
4.4.1	  de	  werkgroep	  Wet	  Maatschappelijke	  ondersteuning,	  Woonservicezones	  en	  
Seniorenbeleid.	  Deze	  vergaderde	  in	  2015	  5	  maal.	  
4.4.2	  de	  werkgroep	  Jeugd.	  Deze	  kwam	  in	  2015	  eveneens	  5	  maal	  bij	  elkaar.	  
4.4.3	  de	  werkgroep	  Sociaal	  Beleid.	  Deze	  werkgroep	  vergaderde	  	  8	  maal.	  In	  de	  
bijeenkomsten	  van	  de	  werkgroep	  werd	  nagegaan	  tegen	  welke	  problemen	  men	  is	  
aangelopen	  en	  deze	  werden	  vervolgens	  	  besproken	  in	  het	  overleg	  met	  de	  sociale	  
Dienst/Stroomopwaarts.	  Ook	  werden	  de	  adviezen	  voor	  de	  Adviesraad	  voorbereid.	  Dit	  
geschiedde	  overigens	  ook	  deels	  via	  mail-‐contacten.	  
4.4.4	  de	  werkgroep	  Communicatie.	  	  Deze	  werkgroep	  kent	  andere	  	  activiteiten	  dan	  de	  
voornoemde	  werkgroepen.	  De	  activiteiten	  betroffen	  met	  name	  het	  actueel	  houden	  
van	  de	  website	  van	  de	  Adviesraad.	  Voorts	  bereidde	  de	  werkgroep	  diverse	  
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communicatieactiviteiten	  voor.	  De	  werkgroep	  ontwikkelde	  een	  nieuwe	  
reclamecampagne	  voor	  de	  Adviesraad,	  maakte	  nieuwe	  flyers	  en	  is	  gestart	  met	  het	  
maken	  van	  een	  reeks	  van	  achtergrondinterviews	  met	  de	  leden	  van	  de	  Adviesraad.	  
	  
4.4 Diverse	  vergaderingen	  

4.5.1	  Voor	  de	  voorbereiding	  van	  het	  advies	  over	  vrijwilligerswerk	  is	  een	  aparte	  
werkgroep	  geformeerd,	  omdat	  vrijwilligerswerk	  meerdere	  aandachtsvelden	  van	  de	  
Adviesraad	  raakt.	  Deze	  werkgroep	  heeft	  het	  advies	  in	  een	  viertal	  bijeenkomsten	  
voorbereid.	  

	  
	  
5.	  Deelname	  aan	  bijeenkomsten	  en	  bezoeken	  
	  
De	  leden	  van	  de	  Adviesraad	  en	  van	  de	  Deskundigenpool	  namen	  deel	  aan	  een	  aantal	  
bijeenkomsten:	  	  

1. 14	  januari:	  Bezoek	  aan	  de	  stichting	  Pameijer	  (in	  de	  Parasol)	  
2. 19	  februari:	  Kennismaking	  met	  het	  steunpunt	  mantelzorg	  Nieuwe	  Waterweg	  Noord	  
3. Aanwezig	  bij	  de	  start	  van	  de	  was	  en	  strijkservice	  van	  Wasserij	  Smeele	  
4. 16	  maart:	  Bezoek	  aan	  Vluchtelingenwerk	  Maassluis	  
5. 17	  maart:	  Bijeenkomst	  van	  leden	  van	  de	  Adviesraad	  met	  cliënten	  van	  Ipse	  de	  Brugge	  
6. Kennismaking	  van	  het	  dagelijkse	  bestuur	  met	  de	  Turkse	  Moskee	  
7. Mei:	  Bezoek	  aan	  “de	  Poort”	  (project	  Stroomopwaarts)	  
8. Kennismaking	  met	  de	  nieuwe	  leiding	  van	  de	  afdeling	  Samenlevingszaken	  van	  de	  

gemeente	  
9. Deelname	  aan	  	  de	  lunchbijeenkomst	  ter	  gelegenheid	  van	  Prinsjesdag,	  georganiseerd	  

door	  de	  Maassluise	  Ondernemersorganisatie	  
10. Diverse	  leden	  zijn	  in	  september	  aanwezig	  geweest	  bij	  de	  opening	  van	  de	  vernieuwde	  

voedselbank	  Maassluis	  
11. Leden	  van	  het	  dagelijkse	  bestuur	  zijn	  op	  2	  oktober	  aanwezig	  geweest	  bij	  het	  afscheid	  

van	  de	  burgemeester	  en	  op	  2	  november	  bij	  de	  ontvangst	  van	  de	  nieuwe	  burgemeester	  
12. 26	  november:	  “Minters	  Symposium	  2015”	  
13. Leden	  van	  de	  Adviesraad	  zijn	  aanwezig	  geweest	  bij	  diverse	  commissievergaderingen	  

van	  de	  gemeenteraad	  
	  

6.	  Communicatie	  
 
1. Het	  belangrijkste	  communicatiemiddel	  van	  de	  Adviesraad	  is	  de	  website.	  Deze	  website	  

bevat	  veel	  informatie	  over	  de	  Adviesraad	  (	  informatie	  over	  doel	  en	  werkwijze,	  
samenstelling	  van	  de	  Adviesraad	  ,	  de	  adviezen,	  het	  werkprogramma	  en	  de	  jaarverslagen,	  
de	  verslagen	  van	  de	  vergaderingen	  etc.	  	  (www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl).	  
De	  website	  werd	  regelmatig	  geactualiseerd.	  

2. 	  In	  2015	  werd	  viermaal	  een	  infobulletin	  uitgegeven,	  waarin	  de	  belangrijkste	  
wetenswaardigheden	  over	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  Adviesraad	  worden	  opgenomen.	  

3. Adviezen,	  verslagen	  van	  vergaderingen,	  werkplan,	  	  jaarverslag	  etc.	  werden	  opgenomen	  op	  
de	  website	  en	  zijn	  daar	  voor	  ieder	  te	  raadplegen.	  Voor	  intern	  gebruik	  kent	  de	  Adviesraad	  
een	  CV-‐bundel	  die	  regelmatig	  wordt	  bijgewerkt.	  

4. De	  vergaderingen	  worden	  aangekondigd	  via	  een	  persbericht.	  
5. In	  de	  herfst	  van	  2015	  is	  een	  reeks	  achtergrondinterviews	  met	  leden	  AS	  gestart.	  Deze	  

worden	  opgenomen	  op	  de	  website.	  
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6. In	  2015	  is	  driemaal	  een	  artikel	  over	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  Adviesraad	  verschenen	  in	  
de	  Schakel.	  

7. 	  In	  2015	  is	  gestart	  met	  een	  reeks	  van	  advertenties	  om	  de	  bekendheid	  en	  het	  werk	  van	  de	  
Adviesraad	  te	  vergroten.	  De	  advertenties	  verwezen	  o.a.	  naar	  uitgebrachte	  adviezen	  of	  
riepen	  op,	  lid	  te	  worden	  van	  de	  Adviesraad	  of	  Deskundigenpool.	  

	  

	  
7.	  Veranderingen	  in	  de	  samenstelling	  van	  de	  Adviesraad	  en	  van	  
de	  werkgroepen	  
	  
7.1	  De	  Adviesraad	  
De	  samenstelling	  van	  de	  Adviesraad	  en	  van	  de	  werkgroepen	  vergde	  veel	  aandacht.	  	  	  Dit	  jaar	  
verlieten	  Paul	  van	  Gijzen,	  Ger	  Kalkman,	  Jannie	  van	  der	  Kruk	  ,	  Maria	  van	  Haaren	  en	  Sandra	  
Mauwer	  de	  Adviesraad.	  Er	  werden	  2	  nieuwe	  leden	  benoemd	  namelijk	  Tino	  Simons	  en	  Henri	  	  
Brendel	  .	  De	  Adviesraad	  bestond	  einde	  2015	  uit	  :	  Henri	  Brendel,	  Marga	  Brijs	  (lid	  dagelijkse	  
bestuur),	  Trudi	  van	  Doornik	  (plaatsvervangende	  voorzitter),	  Gijs	  van	  Leeuwen	  (secretaris),	  
Diane	  van	  Loo,	  Bart	  Luttik	  (voorzitter),	  Loura	  Raamsdonk,	  Tino	  Simons	  en	  	  Martha	  Vonk	  (lid	  
dagelijkse	  bestuur).	  
De	  Adviesraad	  werd	  ambtelijk	  ondersteund	  door	  Sjoukje	  van	  der	  Loo.	  Het	  accent	  bij	  de	  
ambtelijke	  ondersteuning	  ligt	  op	  het	  onderhouden	  van	  contacten	  met	  de	  gemeente,	  
beleidsondersteuning	  en	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  de	  Adviesraad.	  
De	  bijeenkomsten	  van	  de	  Adviesraad	  worden	  sinds	  het	  begin	  van	  2015	  genotuleerd	  door	  Joke	  
van	  Zalingen.	  
	  
7.2	  De	  Werkgroepen	  
De	  Adviesraad	  kent	  4	  werkgroepen.	  De	  werkgroepen	  onderhielden	  veel	  contacten	  met	  
instanties	  op	  hun	  werkterrein	  en	  bereidden	  adviezen	  voor.	  	  De	  samenstelling	  van	  de	  4	  
werkgroepen	  is	  einde	  2015	  als	  volgt:	  
1. Sociaal	  Beleid,	  Joke	  Cats,	  Trudi	  van	  Doornik,	  Xandra	  van	  der	  Endt,	  Rawa	  Ieshi,	  	  Hans	  de	  

Jong,	  Jannie	  van	  der	  Kruk,	  	  Marius	  Langenberg,	  	  Gijs	  van	  Leeuwen	  (trekker),	  Ger	  Mies	  ,	  Jan	  
Spoor,	  Melanie	  Steketee	  	  en	  Henk	  Zwaneveld.	  

2. Wmo,	  Seniorenbeleid	  en	  Woonservicezones:	  	  Henri	  Brendel,	  Marga	  Brijs,	  	  Mia	  van	  Haaren,	  	  
Els	  Klop,	  Diane	  van	  Loo,	  Tonny	  Massa,	  Sandra	  Mauwer	  ,	  	  Elly	  Middelburg,	  Tino	  Simons,	  
Marja	  Sonneveld,	  Martha	  Vonk	  (tijdelijk	  trekker),	  

3. Jeugd:	  Henri	  Brendel,	  Inge	  Bronsveld,	  Trudi	  van	  Doornik	  (trekker),	  Xandra	  van	  der	  Endt,	  
Mariëlle	  Koemans,	  Sandra	  Mauwer,	  Loura	  Raamsdonk,	  en	  Janneke	  van	  de	  Waardt.	  

4. Communicatie:	  	  Marga	  Brijs	  (trekker),	  Marja	  Sonneveld,	  Sjaak	  Sprong	  	  en	  Nico	  van	  der	  
Windt.	  

	  
7.3	  Interne	  organisatie	  van	  de	  AS	  

• Op	  22	  april	  	  heeft	  de	  Adviesraad	  ,	  begeleid	  door	  medewerkers	  van	  Zorgbelang	  Zuid	  
Holland	  een	  dag	  nagedacht	  over	  doel,	  werkwijze	  de	  interne	  organisatie	  van	  de	  
Adviesraad.	  

• In	  juli	  	  is	  besloten	  de	  werkgroep	  WMO,	  ouderenbeleid	  en	  woonservicezones	  per	  begin	  
2016	  te	  spitsen,	  doch	  door	  het	  vertrek	  van	  de	  voorzitter	  van	  de	  werkgroep	  	  is	  dit	  
uitgesteld.	  

• Op	  24	  november	  vond	  de	  jaarlijkse	  bijeenkomst	  van	  de	  Adviesraad	  en	  de	  
deskundigenpool	  plaats.	  Het	  thema	  was:	  ervaringen	  met	  de	  adviezen.	  Daarnaast	  was	  	  
de	  bijeenkomst	  zo	  opgezet	  dat	  de	  leden	  elkaar	  beter	  leren	  kennen.	  
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8.	  Realisatie	  werkbegroting	  
	  
De	  realisatie	  van	  de	  werkbegroting	  komt	  op	  een	  bedrag	  van	  8.570	  euro.	  Deze	  uitgaven	  zijn	  als	  
volgt	  onderverdeeld.	  
	  
Tabel	  2	  	  Overzicht	  	  van	  de	  uitgaven	  van	  de	  Adviesraad	  Samenlevingszaken	  Maassluis	  in	  2015	  
Realisatie	  2015	   Bedrag	  
Reiskosten/deelnamekosten	  voor	  congressen,	  werkbezoeken	  etc.	  	  van	  de	  	  leden	  	  
Adviesraad	  en	  leden	  deskundigenpool	  

	  €	  	  	  	  	  547,-‐-‐	  

Cursussen	  en	  abonnementskosten	   	  €	  	  1.549,-‐-‐	  
Representatiekosten	  en	  attenties	  (presentjes	  sprekers	  etc.)	   	  €	  	  	  	  	  837,-‐-‐	  
Kosten	  Dagelijks	  Bestuur	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐,-‐-‐	  
Kosten	  bijeenkomsten	  (vergaderingen	  werkgroepen	  etc.)	   	  €	  	  1.121,-‐-‐	  
Communicatiekosten	   	  €	  	  3.474,-‐-‐	  
Secretariaatskosten	   	  €	  	  1.042,-‐-‐	  
Onvoorzien	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐,-‐-‐	  
Totaal	   	  €	  	  8.570,-‐-‐	  
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