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Aanwezig: Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Marga Brijs, Els Klop, Loura Raamsdonk, Sjaak
Sprong, Janneke van de Waardt, Sjoukje van der Loo en Trudi van Doornik.
Afwezig: Mariëlle Koemans, Diane van Loo, Henri Brendel , Zeki Celikkaya en Martha
Vonk.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen en 5 aanwezigen op de
publieke tribune.
2. Inspraak/vragen half uur.
De heer J. van der Maarel (VSP) uit zijn zorgen over een mogelijk tekort aan
“herstelbedden”. De werkgroep WMO neemt dit signaal mee.
3. Mededelingen.
- Loura Raamsdonk (lid Adviesraad), Mia van Haaren en Tekin Ates (leden van
de Deskundigenpool) kregen op 26 april een koninklijke onderscheiding en
bloemen van de Adviesraad.
- Afscheid van Trudi van Doornik is in de vergadering van 5 juli. Van Diane van
Loo nog is de datum niet bekend.
- Voorgesteld wordt om de vacature voor plaatsvervangend voorzitter door Els
Klop en Martha Vonk te laten vervullen. I.v.m. persoonlijke omstandigheden
deze keuze. De leden van de Adviesraad gaan akkoord.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
- De nota “Passend onder dak”. Voor 21 juni wordt daar advies over gevraagd.
Gijs doet een mail uit aan allen en Sjaak neemt op zich om deze groep te
leiden.
- Verwerking Advies Verordening Jeugd wordt 30 mei in de werkgroep Jeugd
besproken.
- De stukken van ROGplus stemmen ons positief. Er is een vervolgdatum
vastgesteld. Els heeft voor vervanging gezorgd.

5. Verslag van de vergadering van 1 maart 2017.
Pag. 1 Jo Verhaegen heeft Maassluis verlaten en daarmee tevens de Adviesraad.
Pag. 3 Werkgroep WSZ moet zij werkgroep Seniorenbeleid.
6. Terugblik bijeenkomsten 19 april en 10 mei over de toekomst van de
Adviesraad.
Het verslag van 19 april wordt ter kennisname aangenomen.
N.a.v. het stuk “Rol en Toekomst van de Adviesraad” met de aanvulling van
Sjoukje, zal Bart een brief opstellen voor het college. Deze brief komt op de
vergadering van 5 juli op de agenda.
Actiepunten:
- Brief aan het college;
- Verordening;
- Huishoudelijke Reglement;
Iedere werkgroep zal de komende tijd moeten bespreken welke thema’s
belangrijk zijn en hoe de contacten met de ambtenaren gaan verlopen. De
vergoedingen en de werkbegroting zullen door het DB bij het komende
wethouder overleg aan de orde komen. Er wordt door de ambtenaren bekeken
wat de mogelijkheden zijn.
7. Immigratie en Integratie in Maassluis.
Gijs geeft een toelichting op het stuk dat hij geschreven heeft. Er lijkt een
groeiende scheidslijn te zijn tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Er zijn veel
initiatieven maar dat lijkt niet genoeg. Wij vragen ons af: worden de juiste dingen
gedaan? Waar zit de regie? Praten “met” en niet praten “over”. Binnenkort wordt
“de langste tafel van Maassluis” georganiseerd en in september is er een
Stadsgesprek. Allen delen in de aandacht die dit onderwerp oproept. De komende
tijd zullen wij met dit thema aan de slag gaan. In ieder geval bespreekt het DB dit
bij het Wethouders overleg op 7 juni.
Gijs zal voor de vergadering van 5 juli een plan van aanpak schrijven.
8. Aandachtspunten inzake advisering naar aanleiding van de ervaringen met
het beleidsplan “Handhaving”.
De Adviesraad zag niets terug van de opmerkingen die gemaakt waren n.a.v. dit
stuk. De vraag was: wat ging er fout? In de bijlage zijn de punten genoemd.
Conclusie is:
- De Adviesraad moet duidelijk zijn: opmerkingen zijn geen advies.
- Belang van de adviesvraag moet duidelijk zijn en “geen verplicht nummer”
van de beleidsmedewerkers. (Het was geen nieuw beleidsstuk, maar een 4
jaarlijkse verplichting. Waarbij in de vergadering opgemerkt werd dat wij het
dan raar vinden dat daar tijd en aandacht van partijen aan gegeven moet
worden.)
- Pak de telefoon als iets niet duidelijk is, zowel ambtenaar als Adviesraad.
- Neem de tijd en zorg voor voldoende mankracht voor een advies, lukt dat niet
dan geen advies.
- Communicatie aan de voorkant moet beter.
Volgende week wordt dit teruggekoppeld in de werkgroep Sociaal Beleid met de
ambtenaren.

9. Naam en aandachtsgebieden werkgroep Ouderenbeleid.
De werkgroep “Woonservicezones/Seniorenbeleid” vindt de naam niet meer
passend. Wonen voor ouderen is veel meer dan wonen in woonservicezones. Er
moet wel een werkgroep voor de doelgroep ouderen blijven en het voorstel is:
werkgroep Ouderenbeleid. De leden stemmen hiermee in. De genoemde thema’s
en onderwerpen zijn duidelijk. Sjoukje zorgt ervoor dat dit stuk van de
werkgroep bij de desbetreffende ambtenaren komt.
10. Wat verder ter tafel komt.
Besluitenlijst DB 5 april: De afspraak met Laura Eylen komt nog. Het DB wil de
overlegstructuur met VraagRaak bespreken. Vooruitlopend op de afspraak met
Laura wordt afgesproken het overleg met VraagRaak via het DB en Laura te laten
verlopen.
Besluitenlijst DB 12 april: Bart heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de
Adviesraad van Schiedam. Schiedam heeft een brede Adviesraad net zoals in
Maassluis. Vlaardingen heeft een WMO-Adviesraad en er wordt onderzocht of
ook daar overleg met de voorzitter mogelijk is.
Diane blijft lid van de werkgroep WMO en niet van Ouderenbeleid.
Henk van Goor wordt lid van de werkgroep jeugd.
Agendapunten voor het overleg met de wethouders op 7 juni: geen aanvullingen
uit de vergadering.
11. Rondvraag.
Els heeft op 2 mei een gesprek met Ingrid Alberts gehad over de gevolgen WMO
en thema’s die er kunnen spelen. Een aantal medewerkers van ROGplus gaat in
de wijkteams meewerken.
Janneke meldt dat het Revius met ingang van het nieuwe schooljaar een MAVO
/HAVO/Brugklas krijgt. De Vmbo afdeling gaat naar Maasland. Over het
Kastanjedal is nog geen duidelijkheid.
12. Besloten deel van de vergadering.
Niet nodig
13. Sluiting.
Bart sluit de vergadering om 17.30 uur

