Datum:
14 december 2016
Onderwerp: Verslag vergadering Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Samensteller: Joke van Zalingen
Aanwezig: Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Trudi van Doornik, Sjoukje van der Loo,
Martha Vonk, Marga Brijs, Janneke van de Waardt, Jo Verhaegen, Els Klop, Henri Brendel,
Diane van Loo, Mariëlle Koemans, Sjaak Sprong
Afwezig: Loura Raamsdonk
Voorafgaand aan de vergadering stelt wethouder S. Evers zich voor aan de voltallige
Adviesraad. Hij is blij met de inzet en het werk van de Adviesraad en hoopt op een goede
samenwerking.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen en in ’t bijzonder aan Sjaak
Sprong als nieuw lid van de AS.
2. Inspraak/vragen half uur.
Op de publieke tribune zitten drie toehoorders. Er wordt geen gebruik gemaakt van
het spreekrecht.
3. Mededelingen.
- Het kennismakingsgesprek op 2 november jl. met wethouder Evers is als zeer positief
ervaren, een open en eerlijke sfeer.
- De contactpersoon binnen SOW voor de Adviesraad wordt beleidscoördinator Bianca
Al Mashta.
- In het reguliere overleg met wethouders Keijzer en Evers op 30 november jl. is de
vorming van een cliëntenraad voor SOW opnieuw ter sprake gekomen.
- Wijzigingen binnen de AS en de DP. Voor de Deskundigenpool zijn mevrouw Coby
Lammers en de heer Frans Roodenburg bereid gevonden hun bijdrage te leveren; voor
de AS is de benoeming van Sjaak Sprong officieel. Helaas heeft Tino Simons
aangegeven geen lid meer van de AS en de DP te kunnen zijn in verband met
tijdgebrek. De voorzitter betreurt dit, mede omdat Tino de linking pin is naar het MOG.
Els zegt contact met hem te houden. Ger Mies is niet langer lid van de
Deskundigenpool. De trekkers van de werkgroepen wordt verzocht de lijsten met
leden te controleren zodat de juiste informatie op de website komt te staan.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
Deze behoeven geen nadere toelichting. De reactie van de AS op het
Uitvoeringsplan Handhaving wordt nog toegevoegd aan de uitgaande stukken.
5. Verslag van de vergadering van 26 oktober 2016.
N.a.v. punt 3. Er is een gesprek geweest tussen leden van de werkgroep WMO en de
nieuwe beleidsmedewerker mantelzorg van de gemeente. Het was een constructief
gesprek, maar er is vanuit de werkgroep nog geen advies gegeven.
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N.a.v. punt 5. Op uitnodiging van AanZet zijn Trudi en Loura bij een bijeenkomst
van allochtone moeders geweest die een opvoedingsondersteuningscursus volgen.
Ze hebben daar informatie gegeven over de AS . Trudi heeft ook folders afgegeven
van het Taalhuis.
Concept werkplan 2017.
Het concept werkplan 2017 verschilt in hoofdlijnen niet veel met dat van 2016. Het
is een dik stuk en het kan wellicht beknopter. Dat wordt gaandeweg bekeken.
Trudi zegt dat de tekst over jeugdbeleid iets is aangepast. Deze mailt ze nog naar
Gijs. Gijs licht nog wijzigingen in de begroting toe. Het aanpassen van de
verordening is geen taak van de AS en kan uit het werkplan worden geschrapt. Bart
zegt de huidige werkwijze met de werkgroepen te willen bespreken tijdens de
studiedag in april.
Wat verder ter tafel komt.
− Besluitenlijst DB-vergadering van 30 november jl. Hierbij waren ook Martha en
Els aanwezig. Het werkplan stond op de agenda, qua omvang en inhoud.
Besloten wordt voor 2017 het werkplan in de huidige vorm te handhaven en
gaandeweg wat bij te stellen.
− De jaarplanning van vergaderdata is aangepast en vastgesteld (DB op 30 i.p.v.
29 augustus).
− De jaarlijkse bijeenkomst van de AS en de DP was een geslaagde avond, helaas
waren er veel afmeldingen. Voor 2017 is deze avond gepland op 26 oktober,
thema en locatie nader te bepalen.
Rondvraag.
Martha heeft interessante bezoeken afgelegd, onder meer aan Pameijer. Marianne
Ras is bereid voor de AS een presentatie te geven. De vraag of Pameijer als
vergaderruimte beschikbaar is, wordt overlegd met de bewoners.
Marga meldt dat Nico een advertentie voor de Kerstspecial van de Schakel heeft
gemaakt met daarin ook de melding van het aantal uitgebrachte adviezen t.a.v. het
sociaal beleid. Als promotiemateriaal voor de Adviesraad deelt ze notitieblokjes en
pennen uit, voorzien van het AS-logo en website-adres.
Els belooft het verslag van het ROG-PLUSoverleg te mailen.
Gijs zegt, n.a.v. de bijeenkomst over vrijwilligerswerk in Vlaardingen, dat voor een
organisatie de motivatie van de vrijwilliger erg belangrijk is. “Kijk niet naar wat de
organisatie wil maar ga van de vrijwilliger uit. Kijk of je een taak kunt vinden die
past.”
Besloten deel van de vergadering.
Hieraan is geen behoefte.

10. Sluiting.
Rond half zes sluit Bart de vergadering.
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