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1. Inleiding
De Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis (AS) 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 en W).
De Adviesraad is niet de enige organisatie waarmee de bevolking participeert in de
beleidsvorming. De gemeente Maassluis werkt op een groeiend aantal terreinen nauw samen
met de gemeente Vlaardingen en Schiedam. Op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning
heeft dit vorm gekregen in de organisatie ROGplus. Op het gebied van werk en inkomen in de
organisatie Stroomopwaarts. Op het gebied van jeugd wordt op een aantal terreinen
samengewerkt met de Rijnmondgemeenten. Geleidelijk krijgen deze organisaties ook hun eigen
cliëntenvertegenwoordiging die de taak hebben aandachtspunten vanuit de cliënten bij het
bestuur van deze organisaties onder de aandacht te brengen. In 2016 is het begin gemaakt met
een cliëntenraad voor ROGplus. Ook bij Stroomopwaarts heeft de vorming van een cliëntenraad
de aandacht. Deze organisaties gaan geleidelijk sommige taken die de Adviesraad uitvoerde
overnemen, met name waar het gaat om aandachtspunten waar cliënten bij de uitvoering van
het beleid tegen aan lopen.
Een andere ontwikkeling is dat de gemeente ook bijeenkomsten belegt waar diverse
organisaties in participeren en op deze wijze de mogelijkheid krijgen in te brengen hoe ze er
over denken.
De Adviesraad heeft binnen het geheel van inspraakmogelijkheden in de beleidsvorming zijn
eigen positie. De leden van de Adviesraad zijn niet gebonden aan een bepaalde organisatie. Zij
leveren hun inbreng op basis van hun deskundigheid. Het is een permanent orgaan. Dit
betekent onder meer ook dat de Adviesraad ook veel aandacht besteedt aan het opbouwen van
deskundigheid, het vormen en onderhouden van een netwerk en aan communicatie.
In dit jaarverslag geven we de belangrijkste gegevens over het functioneren van de Adviesraad
in 2016 weer.
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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 8 adviezen uitgebracht. Zo’n advies wordt voorbereid door één van de werkgroepen
of er wordt een specifieke werkgroep geformeerd gericht op het onderwerp. 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 2016

beleidsterrein

Datum

Op
initiatief/verzoek
van

Onderwerp

Sociaal Beleid

28-10

B&W

Reactie op het Beleidsplan en het
uitvoeringsplan Handhaving MVS
2016 t/m 2019

Sociaal Beleid

27-10

B&W

Advies inzake het activiteitenplan
schuldhulpverlening MVS 20162019

B&W

Advies over het conceptactiviteitenplan
Armoedebestrijding MVS 20162019

Sociaal Beleid

27-10

Sociaal Beleid

10-10

Ongevraagd

Betere voorlichting gemeente over
voorzieningen voor mensen met
een minimuminkomen

Sociaal Beleid

28-05

B&W

Advies Armoedebeleid MVS 2016
t/m 2019 – Deel 2

Sociaal Beleid

19-05

B&W

Beleidsplan Aanpak Schulden MVS
2016 t/m 2019 – Deel 2

Sociaal Beleid

18-03

B&W

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Sociaal Beleid

18-03

B&W

Armoedebeleid MVS 2016 t/m
2019

4

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 of diensten 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 gemeente of zijn diensten van de aandacht hebben.
Er vond 8 overleg plaats met medewerkers van Stroomopwaarts over onderwerpen op
het gebied van werk en inkomen.
Er was regelmatig overleg tussen werkgroep WMO, seniorenbeleid en
woonservicezones met de beleidsmedewerkers van de gemeente over veranderingen in
de maatschappelijke ondersteuning. In 2016 drie maal.
Er vond regelmatig overleg plaats tussen leden van de werkgroep Jeugd en
beleidsambtenaren Jeugd. Gezamenlijk brachten ze zes maal een bezoek aan scholen.
Ook had tweemaal overleg plaats met leden van het wijkteam.
3.2 Diverse overleggen waarin leden van de Adviesraad of de Deskundigenpool deelnamen en
inbreng leverden:
- Op 20 mei namen meerdere leden van de Adviesraad en de Deskundigenpool deel
aan een thema-avond over het op te stellen beleidsplan WMO, jeugd en gezondheid

4. Vergaderingen
De adviezen worden vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad. Dit overleg wordt
voorafgegaan door een vergadering van het dagelijkse bestuur (agenda-overleg). Naast het
vaststellen van de adviezen heeft de vergadering van de Adviesraad ook de functie dat de te
voeren strategie hier wordt besproken en de mening wordt gevormd over organisatorische
zaken. De vergaderingen zijn openbaar en iedere inwoner van Maassluis die een onderwerp aan
de orde wil stellen op het gebied van samenlevingszaken krijgt de mogelijkheid.
4.1 Vergaderingen van de Adviesraad
De Adviesraad vergaderde in 2016 acht keer. De belangrijkste onderwerpen waren:
• 20 januari: vaststellen van het jaarverslag over 2015 en discussie over
dwarsverbanden met cliëntenraden;
• 9 maart: bespreking van adviezen over beleidsplan armoedebeleid en
schuldhulpverlening;
• 13 april: vaststellen adviezen over beleidsplan armoedebeleid en
schuldhulpverlening;
• 18 mei: discussie over het advies over de beleidsplan armoedebeleid en het
beleidsplan schuldhulpverlening en discussie over de te volgen procedure bij de vraag
om advies;
• 6 juli: discussie over de voortgang van het werkplan voor 2016;
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•
•
•

21 september: bezoek aan het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts en discussie over
de voortgang bij het scheppen van garantiebanen en het “Beschut Werk”;
26 oktober: discussie over de adviezen over het activiteitenplan armoedebeleid, over
het activiteitenplan schuldhulpverlening en het beleidsplan handhaving;
14 december: vaststelling van het werkplan voor 2017

In de vergaderingen van de Adviesraad is diverse malen een toelichting gegeven over een
speciaal onderwerp. Zo gaf op 9 maart Jos Groenenboom, medewerker van de afdeling
Samenlevingszaken van de gemeente Maassluis, een toelichting over het op te stellen
beleidsplan Jeugd/WMO/WPG en op 21 september Martijn Bulte, teamleider bij
Stroomopwaarts, over de ontwikkelingen bij het werkleerbedrijf.
De vergaderingen van de Adviesraad vonden hoofdzakelijk plaats in het gemeentehuis, doch er
is ook elders vergaderd, zoals bij de Voedselbank (in oktober met toelichting door Joke Cats).
Voorafgaande aan de vergadering van September kreeg de Adviesraad een rondleiding door het
werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.
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.
4.3 Vergaderingen van het dagelijkse bestuur met de wethouders van Maassluis.
Het dagelijkse bestuur besprak de volgende onderwerpen met de wethouders:
- 17 februari: de vorming van een cliëntenraad voor ROGplus en Stroomopwaarts;
- op 29 juni: de voortgang bij de vorming van de cliëntenraad voor ROGplus en de zorgen
over de vorming van het wijkteam;
- op 30 november: gezinsspecialisten op scholen, het gebrek aan communicatie over
bijzondere bijstand en de behoefte de Verordening van de Adviesraad aan te passen,
nu de vorming van cliëntenraden vordert.
4.4 Vergaderingen van de werkgroepen
De Adviesraad kent 5 werkgroepen. De werkgroepen houden zoveel mogelijk contact met
relevante personen en organisaties op hun werkgebied om geluiden op hun werkveld tot
zich te nemen en zich verdiepen in de problematiek.
- de werkgroep WMO en Seniorenbeleid/Woonservicezones werden in april gesplitst. Tot 1
april vergaderde deze werkgroep 3 maal;
- de werkgroep Wet Maatschappelijke ondersteuning. Deze vergaderde vanaf 1 april in
2016 6 keer;
- de werkgroep Seniorenbeleid en woonservicezones. Deze vergaderden vanaf 1 april
eveneens 6 keer;
- de werkgroep Jeugd. Deze kwam in 2016 5 maal bij elkaar;
- de werkgroep Sociaal Beleid. Deze werkgroep vergaderde 8 maal. In de bijeenkomsten van
de werkgroep wordt nagegaan tegen welke problemen men is aangelopen en deze worden
vervolgens besproken in het overleg met Stroomopwaarts;
- de werkgroep Communicatie. Deze werkgroep kent andere activiteiten dan de
voornoemde werkgroepen. De activiteiten betroffen met name het actueel houden van de
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website van de Adviesraad en het ontwikkelen van communicatieactiviteiten.
4.5 Tijdelijke werkgroepen
Voor de voorbereiding van adviezen worden meer en meer aparte werkgroepen gevormd.
Vóór de start wordt geïnventariseerd wie van de Adviesraad en de Deskundigenpool
interesse heeft en vervolgens wordt een groep gevormd om het advies voor te bereiden.
In 2016 gebeurde dit 6 maal.

5. Deelname aan bijeenkomsten en bezoeken
De leden van de Adviesraad en van de Deskundigenpool namen deel aan een aantal
bijeenkomsten:
• Op 18 januari sprak het Dagelijkse bestuur met wethouder van der Houwen en met de
directeur van Stroomopwaarts, mevr. Desirée Curfs, over de vorming van een
cliëntenraad van Stroomopwaarts;
• Op 27 januari bracht het Dagelijkse Bestuur een bezoek aan de nieuwe burgemeester,
Edo Haan, om kennis te maken.
• Op 15 maart had een thema-avond plaats met de gemeenteraad om de Raadsleden te
informeren over de werkwijze van de Adviesraad .
• Er zijn diverse scholen bezocht door vertegenwoordigers van de werkgroep jeugd samen
met de beleidsambtenaar van de gemeente.
• Vanuit de werkgroep jeugd en de werkgroep WMO is deel genomen aan een
bijeenkomst over mantelzorg.
• de leden van de werkgroep WMO en de werkgroep seniorenbeleid hebben een reeks
bezoeken afgelegd (onder meer bij Minters Mantelzorg, de Tweemaster).
• Op 25 augustus vond een gesprek plaats met het wijkteam, waarbij afspraken werden
gemaakt hoe we de Adviesraad en de verschillende werkgroepen contact gaan
onderhouden met het wijkteam.
• Op 2 november vond een kennismakingsgesprek plaats van het Dagelijkse Bestuur met
wethouder Sjef Evers die de taken van de wethouder van der Houwen heeft
overgenomen, nu deze is afgetreden.
• in september namen diverse leden van de Adviesraad deel aan het 3-gebiedenoverleg in
Koningshof.
• Vertegenwoordigers van de werkgroep Jeugd zijn op bezoek geweest bij een overleg
met Turkse moeders, waar wensen op het gebied van taalonderwijs en lichamelijke
opvoeding naar voren kwamen.
• Begin december heeft het Dagelijkse Bestuur kennis gemaakt met de nieuwe
gemeentesecretaris A.L. Duijmaer van Twist.
• Op 14 december namen leden van de werkgroep Sociaal Beleid deel aan een
bijeenkomst van de programmaraad in Utrecht.
• Op 16 december had een overleg plaats van vertegenwoordigers van de werkgroep
Sociaal Beleid met vertegenwoordigers van de cliëntenraden van Vlaardingen en
Schiedam om elkaars werkwijzen beter te leren kennen.
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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. De website kent veel bezoekers.
2. Er werd vijf maal een infobulletin uitgegeven, waarin de belangrijkste wetenswaardigheden
over de werkzaamheden van de Adviesraad worden opgenomen.
3. Voor intern gebruik kent de Adviesraad een CV-bundel die regelmatig wordt bijgewerkt.
4. De vergaderingen van de Adviesraad werden aangekondigd via een persbericht.
5. De reeks achtergrondinterviews met leden van de AS is voortgezet. Deze worden
opgenomen op de website. In 2016 zijn er 8 verschenen.
6. In 2016 is naast aankondigingen van de vergaderingen 4 maal een inhoudelijk artikel over
het werk 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. In 2016 werden 10 van
deze advertenties geplaatst in de Schakel
8. Er is nieuw materiaal aangeschaft om de Adviesraad te promoten.
9. De Adviesraad nam met een informatiestand deel aan het drie gebiedenoverleg in de
Koningshof.
10. Er is een presentatie over de Adviesraad. Deze werd dit jaar geactualiseerd.

7. Veranderingen in de samenstelling
7.1 De Adviesraad en de Deskundigenpool
De samenstelling van de Adviesraad en van de werkgroepen vergde veel aandacht. Dit jaar
verliet Tino Simons de Adviesraad. Er werden 5 nieuwe leden benoemd namelijk Els Klop,
Mariëlle Koemans, Jo Verhaegen, Sjaak Sprong en Janneke van de Waardt. De Adviesraad
bestond einde 2016 uit 13 leden: Henri Brendel, Marga Brijs , Trudi van Doornik
(plaatsvervangend voorzitter), Els Klop, Gijs van Leeuwen (secretaris), Diane van Loo, Bart Luttik
(voorzitter), Mariëlle Koemans, Loura Raamsdonk, Jo Verhaegen, Janneke van de Waardt, Sjaak
Sprong en Martha Vonk.
De leden van de Adviesraad worden ondersteund door een pool van deskundigen. Deze pool
bestond einde 2016 uit Inge Bronsveld, Joke Cats, Xandra van der Endt, Mia van Haaren, Rawaa
Iehsi, Hans de Jong, Coby Lammers, Marius Langenberg, Tonny Massa, Elly Middelburg, Frans
Roodenburg, Marja Sonneveld, Jan Spoor, Melanie Steketee, Nico van der Windt, Joke van
Zalingen en Henk Zwaneveld.
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 werden genotuleerd door Joke van Zalingen.
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7.2 De Werkgroepen
De Adviesraad kent 5 werkgroepen. De werkgroepen onderhielden veel contacten met
instanties op hun werkterrein en bereidden sommige adviezen voor. De samenstelling van de
werkgroepen is einde 2016 als volgt:
1. Sociaal beleid, Joke Cats, Trudi van Doornik, Xandra van der Endt, Rawa Ieshi, Hans de Jong,
Marius Langenberg, Gijs van Leeuwen (voorzitter), Jan Spoor, Melanie Steketee, Henk
Zwaneveld, Jo Verhaegen en Sjaak Sprong.
2. Wmo: Henri Brendel, Marga Brijs, Els Klop (voorzitter), Diane van Loo, Elly Middelburg,
Martha Vonk, Coby Lammers, Joke van Zalingen en Hans de Jong.
3. Woonservicezones en seniorenbeleid: Martha Vonk (voorzitter), Marga Brijs, Mia van
Haaren, Hans de Jong, Els Klop, Tonny Massa, Elly Middelburg, Marja Sonneveld, Coby
Lammers, Frans Roodenburg.
4. Jeugd: Henri Brendel, Inge Bronsveld, Trudi van Doornik (voorzitter), Mariëlle Koemans,
Loura Raamsdonk, en Janneke van de Waardt.
5. Communicatie: Marga Brijs (voorzitter), Marja Sonneveld, Sjaak Sprong en Nico van der
Windt.
7.3 Interne organisatie van de AS
• Nu er nog geen cliëntenraad voor Stroomopwaarts is werd in februari afgesproken dat
de werkgroep sociaal beleid tijdelijk deze functie vervult voor Maassluis.
• Per 1 april 2016 werd de werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning, Seniorenbeleid en
Woonservicezones gesplitst in enerzijds de werkgroep WMO en anderzijds de
werkgroep Seniorenbeleid en Woonservicezones. Dit met name omdat in Maassluis
steeds meer ouderen komen en de problematiek van de ouderen veel aandacht vergt
omdat de voorzieningen daarop moeten worden aangepast. Wel is afgesproken dat de
werkgroepen nauw contact houden en soms gezamenlijk optrekken.
• In 2014 was overgegaan om de besprekingen in het dagelijkse bestuur samen te doen
met de voorzitters van de werkgroepen. Medio 2016 is deze werkwijze aangepast, opdat
de discussies vooral in de Adviesraad worden gehouden en het dagelijkse bestuur zich
vooral op het agenda-overleg richt.
• Medio 2016 is besloten dat , waar dat kan, vóór de start van de voorbereiding van een
advies ieder de mogelijkheid wordt geboden om in een voorbereidingsgroep te
participeren.
• Bij de vorming van de focusgroep van ROGplus is Els Klop in september aangewezen
door de Adviesraad om vanuit de Adviesraad de “linking pin“ te vormen met deze
cliëntenraad. Martha Vonk is haar vaste vervanger.
• Op 10 oktober heeft de Adviesraad, begeleid door medewerkers van Zorgbelang Zuid
Holland een dag nagedacht over de rol van de Adviesraad in relatie tot diverse partners:
B en W, gemeenteraad, beleidsmedewerkers van de gemeente, inwoners van Maassluis,
de organisaties in haar netwerk en cliëntenraden
• Op 28 november vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Adviesraad en de
Deskundigenpool plaats. Dit jaar had deze een ontspannend karakter en was gericht op
het beter kennis maken met elkaar.
• Op het einde van het jaar is, nu Tino Simons, die ook voorzitter is van het Maassluis
Overleg Gehandicapten (MOG) MOG, de Adviesraad heeft verlaten, Henri Brendel een
“linking pin”- functie gaan vervullen richting het MOG.
• De voorzitter van de Adviesraad en de voorzitters van de werkgroepen houden
regelmatig een voortgangsgesprek met elk van de leden om ervaringen en suggesties uit
te wisselen.
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8. Realisatie begroting
De realisatie van de werkbegroting van 2016 komt op een bedrag van 5885 euro. Dit is exclusief
het bedrag dat de leden ontvangen per jaar ontvangen als forfaitaire tegemoetkoming in de
onkosten van 150 euro per lid (leden van het Dagelijks Bestuur € 250). Deze uitgaven zijn als
volgt onderverdeeld.

Tabel 2 Overzicht van de uitgaven van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis in 2016

Realisatie 2016

Bedrag

Reiskosten/deelnamekosten voor congressen, werkbezoeken etc. van de leden
Adviesraad en leden Deskundigenpool

€

Cursussen en abonnementskosten

€ 1.563

Kosten bijeenkomsten (vergaderingen Adviesraad en werkgroepen)

€ 2.010

Communicatiekosten

€ 1149

Secretariaatskosten

€ 986

TOTAAL

€ 5.885

177
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