Datum:
Onderwerp:
Samensteller(s):

21 september 2016
Verslag Vergadering Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Loura Raamsdonk, Sjoukje van der Loo, Trudi
van Doornik, Martha Vonk, Marga Brijs, Janneke v.d. Waardt, Jo Verhaegen en Els Klop.
Afwezig: Henri Brendel, Tino Simons en Diane van Loo.
Voorafgaand aan de vergadering is er een rondleiding bij het Werkleerbedrijf/ voorheen
Dukdalf als voorbereiding op de toelichting in de vergadering. Onze gastheer is de heer
Martijn Bulte.
Op de agenda wisselen om praktische redenen de punten 1 en 2 van plaats.
1. Toelichting over de ontwikkelingen bij het werkleerbedrijf (voorheen)
Dukdalf) van de regionale sociale dienst Stroomopwaarts.
Omdat er geen nieuwe instroom meer is van mensen met een SW-indicatie, zou dit
betekenen dat de locatie uiteindelijk leeg komt te staan. Door te focussen op een
bredere doelgroep van de Participatiewet wordt het accent geleidelijk verlegd.
Een succesvolle formule is werkgevers te interesseren voor de diensten van het
werkleerbedrijf, door b.v. een deel van hun productie hier uit te besteden.
2. Opening.
Bart opent officieel de vergadering met een welkom aan de aanwezigen en met de
vermelding van drie afwezige leden.
3. Inspraak/vragen half uur.
Op de tribune zitten drie toehoorders. Er wordt geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.
4. Mededelingen.
Bart en Sjoukje gaan de verordening voor de Adviesraad actualiseren en inkorten. In
verband met de taken die de Adviesraad krijgt (of houdt) rond het sociaal beleid
moet er eerst een gesprek plaats vinden met de directeur van SOW, mevrouw Curfs,
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en de nieuwe wethouder, over de rol van de AS in relatie tot de (op te richten)
cliëntenraad voor SOW.
Els Klop is de linking pin tussen de AS en ROGPlus. Martha is haar vervangster. Over
de vorming van een cliëntenraad hebben Martha en Els op 5 september een
vergadering bijgewoond. Hierbij was ook een afvaardiging aanwezig vanuit
Vlaardingen en Schiedam. Er werd een uitleg gegeven over de vorming van een CR.
Ook was er een presentatie van twee kwaliteitsmedewerkers (die fungeren als
klachtenfunctionaris). Nu nog de vertaling naar de praktijk. Volgende bijeenkomst op
14 november a.s.
5. Ingekomen en uitgaande stukken.
Trudi merkt op dat de reactie van de gemeente op de opmerkingen van de AS over de
beleidsnotitie Veilig Thuis nog wel teruggekoppeld moeten worden in de werkgroep
Wmo.
6. Verslag van de vergadering van 6 juli jl.
N.a.v. punt 3. Bart zal Jolanda Vermeulen uitnodigen voor de vergadering van 26
oktober.
N.a.v. punt 5. Trudi zal bij Nawal Al Baz navraag doen over de cursus waarbij leden
van de AS aanwezig kunnen zijn.
N.a.v. punt 9. Bart is bereid bij het rondetafelgesprek van het MOG iets over de AS te
vertellen, maar mist de datum waarop dit georganiseerd wordt.
Loura vertelt dat er veel belangstelling was voor de opening van het IKC Ichtus. De
werkgroep Jeugd gaat contact leggen voor een kennismakingsgesprek.
7. Voorbereiding werkprogramma van de Adviesraad 2017. Welke suggesties
zijn er?
Gijs heeft een duidelijk voorstel gemaakt. Trudi vindt dat er meer aandacht moet
komen voor allochtonenbeleid. Dit wordt opgenomen in het algemene deel. Daarna
verdere behandeling in de werkgroep. Aan allen het verzoek vóór de vergadering
van 26 oktober iets op papier te hebben, in beknopte vorm.
8. Stand van zaken Advisering.
Nota jeugd/WMO/WPG.
Tijdens de themabijeenkomst van de raadscommissie op dinsdag 21 september
werden vooral vragen gesteld, er kwamen weinig inhoudelijke suggesties van de
raadsleden. Voordat het officiële stuk naar het college gaat, vindt er nog een
ambtelijk gesprek plaats met de speciale werkgroep rond deze nota. Het is de
bedoeling dat deze nota in het 1e kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad wordt
aangeboden.
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Sociaal beleid
Er liggen vier stukken: het Activiteitenplan Armoedebeleid, Schuldhulpverlening,
Beleidsplan Handhaving en Uitvoeringsplan Handhaving. Maandag 26 september
komt de wg sociaal beleid bij elkaar. Een ieder wordt uitgenodigd mee te denken. De
tijd voor het advies is krap.
9. Wat verder ter tafel komt.
- Het bezoek aan wijkteam VraagRaak was heel nuttig. Er zijn praktische
werkafspraken gemaakt. Diverse leden zijn bij de opening van de nieuwe locatie
geweest.
- Scholingsdag 10 oktober. Het programma is bekend. Sjoukje stuurt het verslag
van de trainingsdag in 2015 nog rond.
- De bijeenkomst van de AS en de leden van de deskundigenpool staat gepland op
maandag 28 november 2016. De locatie is het clubgebouw van de jeu de boules
vereniging, Allez Tirer aan de Albert Schweizerdreef. Aanvang 20.00 uur.
- Vanavond is er in Koningshof een gecombineerde vergadering van de
Gebiedsoverleg West, Midden en Oost. Vijf leden zullen de AS daar
vertegenwoordigen.
10. Rondvraag.
Martha meldt dat er voor de huizen van de Argos-groep een nieuwe regiomanager
komt (o.a. meer samenwerking tussen de Tweemaster en de Drie MaasHave).
Els zegt dat de wg WMO en de wg Woonservicezone weer apart gaan vergaderen,
met uitzondering van het overleg met de beleidsambtenaar/-ambtenaren. Het
bezoek aan Minters is plezierig verlopen.
11. Sluiting.
Om 17.30 uur sluit Bart de vergadering met een dankwoord aan allen.
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