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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 
Mariëlle Koemans is recent lid geworden van de 
Adviesraad. Hiervoor was ze al lid van de 
Deskundigenpool en met name actief in de  
werkgroep Jeugd. Zij  heeft een opleiding gevolgd 
in de klinische psychologie en is met name 
gespecialiseerd in autisme bij kinderen en 
volwassenen.  
Coby Lammers is lid geworden van de 
Deskundigenpool. Coby heeft in het verleden veel 
bestuursfuncties in Maassluis vervuld. Toen ze lid 
werd van de gemeenteraad van Maassluis, al 
bijna 15 jaar geleden, heeft ze zich daar met volle 
overgave op gericht. Inmiddels ligt deze drukke 
tijd wat achter de rug en wil ze haar kennis, 
ervaring en netwerk gaarne inzetten voor de 
Adviesraad Samenlevingszaken. 
Janny van der Kruk heeft in oktober bedankt voor 
het lidmaatschap van de Deskundigenpool. Zij 
heeft jaren veel betekend voor de Adviesraad. Ze 
gaf aan veel tijd in mantelzorg te willen steken en 
zich in de Adviesraad minder op haar plaats te 
voelen. 
 

Adviezen 
De Adviesraad heeft het afgelopen kwartaal 
meerdere adviezen uitgebracht. 
Begin oktober werd een advies uitgebracht  aan  
B & W om de voorlichting  over voorzieningen 
voor mensen met een minimuminkomen te 
verbeteren. Maassluis kent een hele reeks 
subsidieregelingen, waar mensen met een 
minimuminkomen gebruik van kunnen maken. 
Informatie daarover is op de website van de 
gemeente of Stroomopwaarts niet te vinden. In 
Vlaardingen en Schiedam is dit wel het geval. 
Voordat  Stroomopwaarts gevormd werd, had 
Maassluis ook een goede informatievoorziening,  
doch op een of andere manier is deze bij de 

vorming van de nieuwe organisatie in het 
ongerede geraakt. Mensen met vragen kunnen 
uiteraard wel bij VraagRaak terecht. 
De Adviesraad rondde in de vergadering van 
woensdag  26 oktober een drietal adviezen af 
over: armoedebeleid, schuldhulpverlening en 
plannen met handhaving van het 
participatiebeleid. B & W van Maassluis verzocht  
ons begin oktober hierover te adviseren. 
In alle drie adviezen geeft de Adviesraad aan dat  
er weliswaar veel waardering is voor de plannen,  
doch dat de uitwerking op diverse  punten nog 
veel vraagtekens laat zien. Op een aantal punten 
adviseert de Adviesraad ook de koers wat te 
verleggen.  
Zo is het advies bij het armoedebeleid om, gezien 
het nog steeds toenemende en  hoge aantal 
mensen met een uitkering in Maassluis, de 
maatregelen zo te richten, dat deze ook een 
stimulans kunnen vormen om in het reguliere 
arbeidsproces te worden opgenomen, of 
eventueel vrijwilligerswerk te doen. 
Bij schuldhulpverlening adviseert de raad onder 
andere tot meer coaching en snellere nazorg als 
het schuldhulpverleningsproces is afgerond. 
Bij de plannen voor handhaving en controleren 
van de uitkeringsregels  komt de Adviesraad niet 
zo zeer tot verandering in de voorgenomen acties 
als wel tot een aantal aandachtspunten:  
maatregelen  zo ontwerpen dat ze eenvoudig  te 
controleren zijn, periodieke rapportages zo in te 
richten dat ze ook echt de ontwikkelingen en de 
verschillen met de buurgemeentes laten zien en 
zorgen dat ook  mensen die geen internet  
hebben kunnen weten wat er gaande is. 
 

Uit de werkgroepen 
Leden van meerdere werkgroepen  hebben op 20 
september meegedaan aan de thema avond voor 
het nieuwe beleidsplan WMO, Jeugd en 
Gezondheid.  
De werkgroep Jeugd heeft een aantal bezoeken 
gebracht (aan onder meer het wijkteam en de 
Ichtusschool) en deelgenomen aan een 



bijeenkomst over Mantelzorg. Bij de wethouder is 
aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk bij de 
gezinsspecialisten op de scholen.  
Ook de leden van de werkgroep WMO en de 
werkgroep Seniorenbeleid en Woonservicezones 
hebben een reeks bezoeken afgelegd (Minters 
Mantelzorg, Tweemaster). Voorts heeft overleg 
plaatsgevonden met gemeenteambtenaren over 
onder meer de stand van zaken van het vormen 
van woonservicezones in Maassluis en over 
resultaatgericht indiceren. 
De werkgroep Sociale Zaken heeft bijgedragen 
aan de hiervoor genoemde adviezen. Voorts 
vormt de moeizame gang bij het vormgeven van 
Beschut Werk een bron van aandacht en overleg. 
 

Vergaderingen van de Adviesraad 
In de vergadering van september kreeg de 
Adviesraad een toelichting  over ontwikkelingen 
bij het werkleerbedrijf van de regionale sociale 
dienst Stroomopwaarts. Hierbij werd duidelijk dat 
het bedrijf, naast de productie van goederen en 
diensten, meer en meer wordt ingezet om 
uitkeringsgerechtigden te vormen en  
werkervaring te laten opdoen. 
In de vergadering van oktober werd 
gediscussieerd over een drietal adviezen (zie 
hiervoor). Er werd een start gemaakt met het 
werkprogramma voor 2017. Op 10 oktober had 
de Adviesraad een trainingsdag en de afspraken 
die daarbij werden gemaakt passeerden de revue. 
 

Andere Zaken 
Op 25 augustus  had de Adviesraad een gesprek 
met het wijkteam. De vorming van het wijkteam 
is steeds een belangrijk aandachtspunt geweest 
voor de Adviesraad en geleidelijk aan begint het 
zijn definitieve vorm te krijgen. Het sociaal 
wijkteam en het wijkteam jeugd zijn recent 
geïntegreerd en gehuisvest in één pand. Het 
wijkteam heeft daarmee betere mogelijkheden 
om haar spilfunctie in het zorglandschap in 
Maassluis waar te maken. In het gesprek zijn 
afspraken gemaakt hoe de Adviesraad contact zal 
hebben met het wijkteam. Medio september is 
een delegatie van de Adviesraad ook aanwezig 
geweest bij de officiële opening van het nieuwe 
pand. 
Op 21 september bezocht de Adviesraad het 
werkleerbedrijf Dukdalf van Stroomopwaarts en 
kreeg een toelichting over de nieuwe 
ontwikkelingen door Martijn Bulte, hoofd van de 
unit werkleerbedrijf van Stroomopwaarts. 
Voorafgaande aan de vergadering van de 
Adviesraad op 26 oktober werd de Voedselbank 
bezichtigd en werd een toelichting gegeven door 
Joke Cats. Voedselbank is eigenlijk al niet meer 

het juiste woord, want de organisatie ontwikkelt 
zich in de richting van een full-servicepunt voor 
mensen in Maassluis die te weinig hebben om 
rond te komen. 
De wethouder die de zorg voor de Adviesraad in 
zijn portefeuille had, David van der Houwen, is in 
september afgetreden en de wethouder van 
economische zaken en financiën, Sjef Evers, heeft 
een deel van zijn portefeuille, waaronder 
Stroomopwaarts, overgenomen. Het Dagelijkse 
Bestuur had op 2 november een kennis- 
makingsgesprek met hem. Korte lijnen met de 
Adviesraad en de onafhankelijkheid van de 
Adviesraad staan bij hem hoog in het vaandel. 
 

Vergaderdata en wat komen gaat 
De volgende vergadering van de Adviesraad is op 
14 december, aanvang 16.00 uur 
 
Op 28 november heeft de Adviesraad zijn 
jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met de 
Deskundigenpool. 
Einde november staat nog een periodiek gesprek 
van het Dagelijkse Bestuur met de wethouders op 
het programma. 
Op 23 november zal er een overleg plaatsvinden 
met de directeur van Stroomopwaarts, mevr. 
Curfs. Daar zal onder meer de stand van zaken 
rond de vorming van een cliëntenraad van 
Stroomopwaarts aan de orde komen. 
Begin december is een kennismakingsgesprek 
met de nieuwe gemeentesecretaris A.L. Duijmaer 
van Twist gepland. 
 
Diverse onderwerpenzijn te vinden op: 
(www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl)   
 
Maassluis, 8 nov. 2016 (GVL).   
 
 
   

                              
 


