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26 oktober 2016
Verslag van de Vergadering van de 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, Els Klop,
Henri Brendel en Diane van Loo.
Afwezig: Tino Simons, Jo Verhaegen en Mariëlle Koemans.
Voorafgaand aan de vergadering geeft Joke Cats een rondleiding door de Voedselbank
en een toelichting op de werkzaamheden.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen. Hij deelt de officiële
benoeming mee van Mariëlle Koemans als lid van de Adviesraad.
2. Inspraak/vragen half uur.
Er zijn vier toehoorders van wie er één het woord wil voeren. Door gebrek aan
informatie is hij als uitkeringsgerechtigde en vrijwilliger naar eigen zeggen geld
misgelopen. Hoewel de AS niet op persoonlijke vragen kan ingaan, past dit
voorbeeld in algemene zin wel in de vergadering. Bart concludeert dat
voorlichting over voorzieningen voor minima beter kan. Hierover is ook een
ongevraagd advies uitgebracht (zie punt 6).
3. Mededelingen.
Voordat het gesprek met mevr. D. Curfs op 23 november plaats vindt, is er op 2
november een kennismakingsgesprek met wethouder S. Evers, waarin ook zijn
visie op SOW ter sprake zal komen.
Dhr. A. de Vries van Welzijn E25 heeft geconcludeerd dat zijn organisatie
onvoldoende bekend is. Eind november is hierover een overleg met de gemeente.
Dhr. R. v.d. Krogt van STOED, wil een gesprek met Bart over signalen m.b.t. het
sociaal domein. Bij dit gesprek zullen ook de voorzitters van de werkgroepen
WMO en Jeugd aanwezig zijn.
De gemeente heeft een nieuwe beleidsmedewerker mantelzorg. Zij wil graag
binnenkort een gesprek met de werkgroep WMO over het conceptplan regionale
mantelzorgvisie.

4. Ingekomen en uitgaande stukken.
De stukken spreken voor zich.
Trudi meldt dat zij een mail heeft gekregen van de heer van de Maarel, Fractie
VSP, over de mogelijkheid voor Maassluizers een mening te geven over de
gemeentebegroting. Daartoe is er gelegenheid op zaterdag 29 oktober in gebouw
Oase aan de Zuidvliet van 10-12 uur.
5. Verslag van de vergadering van 21 september 2016.
N.a.v. het verslag:
- In verband met (onder meer) ontwikkelingen bij Senioren Welzijn komt mw. J.
Vermeulen niet dit jaar maar in 2017 een toelichting geven in de vergadering van
de AS.
- Stichting AanZet heeft laten weten dat de cursus opvoeding doorgaat. Het is de
bedoeling dat leden van de AS hier een toelichting geven op wat de AS doet. - De
datum van het rondetafelgesprek van het MOG is 14 februari 2017.
6. Bespreking adviezen.
Bart spreekt zijn waardering uit richting Gijs c.s. over het werk dat de werkgroep
Sociaal beleid heeft verricht.
• Voorlichting over voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen.
In Schiedam en Vlaardingen is deze voorlichting beter op orde dan in
Maassluis. De brief is verstuurd naar het college en komt ook op de agenda
van het bestuurlijk overleg op 30 november a.s.
• Advies armoedebestrijding.
Gijs licht het advies toe. Er volgt een discussie over het mogelijk ruilen van
de voorgestelde pilots in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Conclusie:
niet ruilen maar wel in het advies een dringende oproep aan de eigenaren
van pilots om kennis en ervaring met elkaar te delen en te gebruiken.
• Schuldhulpverlening.
Door een storing bij Caiway hebben de stukken over dit advies niet
iedereen bereikt en verwacht Gijs later (voor morgenavond!) nog reacties
van de leden.
• Handhaving MVS 2016 -2019.
Het is geen formeel advies, maar een brief met aanbevelingen. Na
tekstuele aanpassingen mag de brief weg.
•

Beschut werk in Maassluis.
Discussie over de vraag of het zinvol is dit onderwerp opnieuw onder de
aandacht te brengen bij B&W. SOW heeft al aangegeven dat er in 2017 een
notitie komt over de aanpak. Beschut werk komt ook ter sprake bij het
overleg met de wethouders op 30 november a.s.

7. Aanzet voor het werkplan van de AS in 2017.

Het werkplan voor 2017 is nog niet compleet. Aanvullingen kunnen naar Gijs
worden gestuurd. Het werkplan komt op de agenda van de vergadering op 14
december.
8. Wat verder ter tafel komt.
• Besluitenlijst DB van 12 oktober jl.
De afspraak met dhr. S. Evers, de wethouder voor SOW, is op 2 november.
De twee aanmeldingen voor de deskundigenpool zijn mevr. C. Lammers en
de dhr. F. Roodenburg. Mevrouw Lammers krijgt een uitnodiging voor de
werkgroepen. Met dhr. Roodenburg zijn nog geen afspraken gemaakt.
• Het verslag van de trainingsdag op 10 oktober jl. is een aardige weergave
van die dag. De sfeer was constructief en de opening “wie is wie” gaf een
verrassend kijkje op de deelnemers. Een ieder stemt in met het voorstel
een dergelijke training jaarlijks te organiseren. De Deskundigenpool krijgt
het verslag toegestuurd.
• De bijeenkomst AS en Deskundigenpool is op 28 november bij Allez Tirez,
aanvang 19.45 uur. Over het programma wordt nog vergaderd.
• Gijs zal enkele aanpassingen doen in de conceptlijst met vergaderdata.
9. Rondvraag.
Janneke heeft in haar klas laten inventariseren (anoniem) hoeveel jongeren
mantelzorgers zijn en hoe vaak. 6 zijn tijdelijk actief, 4 altijd voor minder dan 2
uur per week en 2 altijd voor meer dan 2 uur per week.
Marga heeft een mail gekregen over Vrijwilligerswerk nieuwe stijl. Op woensdag
16 november is daar meer over te horen in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen.
Martha en Marga hebben vanuit Zorgbelang een bijeenkomst bijgewoond over
wonen. Tips onder meer: weet waar je je informatie vandaan moet halen en
onderhoud je netwerk. Goede informatie voor het overleg met de
beleidsambtenaren.
Loura,Trudi en Henri hebben de Ichtus bezocht. Er zijn veel positieve geluiden
over de gezinsspecialist.
Trudi doet verslag van de start van de Feel Good Food Bus, een samenwerking
tussen
school, E25 en bedrijfsleven.
Bart bespreekt met het DB hoe het restant van het werkbudget over 2016
uitgegeven zal worden.
10. Sluiting.
Om 18.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

