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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 
 
In februari namen we afscheid van Jo Verhaegen 
als lid van de Adviesraad. Hij is verhuisd naar 
Limburg, het lidmaatschap van de Adviesraad van 
B en W van Maassluis staat uiteraard alleen open 
voor inwoners van Maassluis. Zeki Celikkaya is 
weer benoemd als lid. Hij nam enkele jaren 
geleden afscheid van de Adviesraad vanwege 
drukke werkzaamheden die verandering van baan 
met zich mee bracht, doch hij wil zich weer graag 
inzetten. De Adviesraad is hier erg blij over, want 
in Maassluis wonen weliswaar 80 nationaliteiten 
doch tot nu toe hadden alle leden slechts één en 
dezelfde nationaliteit. Zeki is werkzaam als 
ouderen maatschappelijk werker in Rotterdam. 
In de deskundigenpool zien we diverse nieuwe 
gezichten. Corine Buijs, voorheen werkzaam als 
onder meer teamleider in een organisatie voor 
dagbesteding van mensen met een verstandelijke 
beperking. Henk van Goor, voorheen werkzaam in 
de maatschappelijke opvang en het jeugdwerk, 
doch ook bestuurlijk werkzaam  als onder meer 
gemeenteraadslid. Ook Joke van Zalingen is lid 
geworden van de deskundigenpool. Zij notuleert 
als geruime tijd de vergaderingen van de 
Adviesraad doch ze wil ook inhoudelijk nauwer 
betrokken zijn.  
De Adviesraad bestaat op dit moment uit 13 
personen, terwijl  de deskundigenpool uit 19 
personen bestaat. 
 

Adviezen 
 
De Adviesraad heeft in maart een advies 
uitgebracht  over de concept-verordening 
jeugdhulp Maassluis. In dit advies wijst de 
Adviesraad er op dat er weliswaar een concept-
verordening wordt voorgelegd, doch dat er geen 

evaluatie van het bestaande beleid plaats vond. 
De evaluatie had eerst plaats moeten vinden en 
de vragen en ontwikkelopgaven hadden dan 
uitgewerkt kunnen worden alvorens er een 
nieuwe beleidsnota en verordening komt. Nu 
verwacht de Adviesraad dat er na de evaluatie 
nieuwe wijzigingen in de verordening  kunnen 
komen. Voorts wijst de Adviesraad er op dat het 
uitgangspunt dat bij de transitie in 2015 en bij de 
vorming van het wijkteam werd aangehouden 
“één gezin, één plan, één regisseur” in het hele 
stuk niet terug komt. De Adviesraad adviseert dat 
in de Verordening wel op te nemen.  
Wat dit uitgangspunt betreft blijkt de gemeente 
overigens op meerdere plaatsen erg kort van 
memorie te zijn. Zo zien we dat kinderen in 
armoede nu weer bij 4 of 5 instanties 
afzonderlijke aanvraagformulieren moeten in-
vullen (o.a. voor deelname aan het sportfonds, 
het jeugdcultuurfonds, stichting leergeld etc.), 
terwijl dit voorheen naast vele andere aanvragen 
op één loket kon! 
 

Uit de werkgroepen 
 
In de werkgroep jeugd heeft de voorzitter, Trudi 
van Doornik aangegeven dat ze per 1 juli stopt 
met haar activiteiten voor de Adviesraad en dus 
ook voor de werkgroep.  
De werkgroep bereidde een advies over de 
concept-verordening jeugd voor.  
Leden van de werkgroep hebben over diverse 
onderwerpen contacten met beleidsambtenaren 
(leerlingenvervoer, ouderparticipatie) gehad, na-
men deel aan een themabijeenkomst over 
Jeugdhulp en legden diverse bezoeken af (In Blik, 
het wijkteam). 
De werkgroep sociale zaken is vooral gesproken 
over de maatregelen die worden voorbereid door 
Stroomopwaarts  voor “Beschut Werk” en is steun 
gegeven voor het voornemen van Stroom-
opwaarts om in te zetten op een stevige en 
langdurige begeleiding door deze organisatie naar 
een geschikte werkplek. Ook is in dit overleg met 



Stroomopwaarts aan de orde geweest dat de 
integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt 
moeizaam verloopt en welke inzet wordt 
gepleegd om dit te verbeteren. Leden van de 
werkgroep hadden contact met de cliëntenraden 
van Schiedam en Vlaardingen om te zien op 
welke wijze we kunnen samenwerken. Binnenkort 
heeft een gesprek plaats met Vluchtelingenwerk 
om te zien welke aandachtspunten daar liggen 
voor de Adviesraad. 
In de werkgroep Seniorenbeleid en 
woonservicezones is afgesproken welke aan-
dachtsgebieden de verschillende leden adopteren. 
Verder staat het thema “ouderen en Wonen” op 
dit moment centraal in het overleg van deze 
werkgroep. 
In de werkgroep WMO is Henri Brendel 
aangewezen als verbindingspunt van de 
Adviesraad met het Maassluis overleg 
gehandicapten (MOG). Er zijn diverse bezoeken 
afgelegd (STOED,ASVZ Meedoen). De advies-
aanvrage en de discussie over de concept-
beleidsnotitie van de gemeente WMO/Jeugd/WPG 
laat nog steeds op zich wachten. 
 

Vergaderingen van de Adviesraad 
 
In de vergadering van januari van de Adviesraad 
werd het jaarverslag over 2016 vastgesteld. Dit is 
inmiddels door Burgemeester en Wethouders 
goedgekeurd. Zo ook het werkplan van de 
Adviesraad voor 2017. Ook werd in de 
vergadering van januari besloten samen te 
werken met de cliëntenraad van Vlaardingen, 
doch wel met de kanttekening dat de Adviesraad 
alleen adviezen kan geven aan Burgemeester en 
wethouders van Maassluis en dat er dus van 
gezamenlijke advisering geen sprake kan zijn. 
In de vergadering van 1  maart werd 
gediscussieerd over de studiedag op 19 april. De 
vraag die daar centraal zal staan is of en zo ja 
hoe de veranderingen in de omgeving van de 
Adviesraad gevolgen moeten hebben voor 
structuur en werkwijze van de Adviesraad. 
 

Andere Zaken 
 
Op 1 maart heeft de secretaris een presentatie 
gegeven voor het Maassluis overleg gehan-
dicapten (MOG), waarbij hij er de nadruk op 
legde dat het belangrijkste aandachtspunt voor 
deze groep bij de Adviesraad is dat er goede en 
niet aflatende begeleiding is voor deze doelgroep. 
In eerste instantie uiteraard van ouders en 
familieleden. Voorzieningen als dagopvang, 
beschut werk en garantiebanen dienen er toe bij 

te dragen dat mensen met een beperking 
voldoende participatiemogelijkheden hebben. 
Op 19 april had de Adviesraad zijn jaarlijkse 
studiedag onder begeleiding van medewerkers 
van Zorgbelang Zuid Holland. Op basis van deze 
studiedag zal een voorstel worden ontwikkeld om 
naast de huidige werkgroepen ook met kleinere, 
thematische en vaak ook tijdelijke werkgroepen 
te gaan werken. Dit zal op 10 mei besproken 
worden met de leden van de deskundigenpool en 
met ambtelijke en bestuurlijke vertegen-
woordigers van de gemeente Maassluis. 
 
 
 
 
De	Vergaderingen	beginnen	om	16.00	uur		en	
zijn	openbaar	

- 24	mei	
- 5	juli	
- 20	september	
- 25	oktober	
- 13	december	

 
 
Diverse onderwerpenzijn te vinden op: 
 
(www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl)   
Maassluis, 26 april 2017 (GVL).   
 
Op 26 april was de jaarlijkse lintjesdag. Maar 
liefst 3 personen die betrokken zijn bij de 
Adviesraad ontvingen een koninklijke onde-
scheiding. Mia van Haaren, die jaren actief is 
geweest in de katholieke Kerk en de KBO,  Loura 
Raamsdonk, die met name in de Protestantse 
kerk veel werk heeft verzet en Tekin Ates, die al 
20 jaar heel actief is in de Turkse gemeenschap 
in Maassluis. 

 
   
                

Vergaderdata in 2017 


