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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
Begin juli namen we afscheid van Trudi van
Doornik en van Diane van Loo als leden van de
Adviesraad. Zij blijven wel lid van de
Deskundigenpool. Trudi was jarenlang plaatsvervangend voorzitter en nam afscheid omdat ze
van mening is dat ze voldoende heeft
bijgedragen. Ze was vanaf het begin van de
Adviesraad in 2011 lid. Diane van Loo moest om
gezondheidsredenen afscheid nemen.
Ook van de Deskundigenpool namen 2 leden
afscheid: Corinne Bronsveld, omdat haar nieuwe
baan alle aandacht opeist, en Marja Solleveld
omdat ze een aanbod heeft gekregen voor
andere activiteiten die meer concreet zijn dan het
werk in de Adviesraad.
De Adviesraad bestaat op dit moment uit 11
personen. De Deskundigenpool uit 19 personen.

Adviezen
De Adviesraad heeft in juni een ongevraagd
advies uitgebracht over het leerlingenvervoer in
Maassluis. Dagelijks zijn en problemen, zoals
pesten en schreeuwen tegen elkaar, zo erg, dat
de gemeente een oplossing zocht in individueel
vervoer voor de grootste raddraaiers. Het advies
was om de aanpak van het leerlingenvervoer nog
eens goed onder de loep te nemen en de Raad
gaf daarbij een flink aantal suggesties in
overweging.
Ook gaf de Adviesraad een advies over de
regiovisie “Passend Onder Dak”. De regiovisie
gaat eigenlijk over 2 onderwerpen namelijk
enerzijds over de maatschappelijke opvang van
mensen zonder vaste huisvesting en met een
zwervend bestaan. Anderzijds geeft dit stuk ook
een visie op begeleid wonen. Het gaat hier om

een andere categorie inwoners, namelijk
inwoners die niet zelfstandig kunnen wonen en
begeleiding nodig hebben. De Adviesraad geeft
aan dat een evaluatierapport over het in de
afgelopen jaren gevoerde beleid node wordt
gemist. Dit is iets dat de Adviesraad overigens
heel vaak ziet bij het opstellen van nieuwe
beleidsnota’s. Een systematische terugblik kan
aangeven waar de knelpunten liggen en dan kan
men zich daar in het bijzonder op richten. Ook is
de nota gebrekkig uitgewerkt. Er is bijvoorbeeld
geen communicatieplan bijgevoegd, een concreet
plan om de wachtlijsten op te lossen bij
maatschappelijke opvang en bij begeleid wonen
ontbreekt, er zijn geen duidelijke garanties voor
het bieden van kwaliteit bij de begeleiding wonen
(bijvoorbeeld een vaste werkwijze bij de intake).
Ook dient de gemeente Maassluis beter zicht te
houden en kennis te ontwikkelen, zodat minder
wordt gestuurd op vage aannames.

Uit de werkgroepen
In de werkgroep jeugd heeft Mariëlle Koemans
het voorzitterschap overgenomen van Trudi van
Doornik. De contacten die men had met de
gemeente resulteerden uiteindelijk in een
ongevraagd advies over dit onderwerp.
In de werkgroep Sociaal Beleid is de
achterblijvende uitstroom uit het uitkeringsbestand
besproken
met
Stroomopwaarts.
Stroomopwaarts wijst op de geringe vraag bij
werkgevers, doch de werkgroep vroeg zich af
waarom het ambitieniveau
van het aantal
uitkeringsgerechtigden voor volgend jaar verlaagd
is, terwijl men zou verwachten dat, bij een
aantrekkende economie, er juist ruimte zou zijn
voor meer uitstroom. Ook is van gedachten
gewisseld om het thema “Immigratie en
Integratie” op de agenda te zetten. De komende
tijd zal hier verder aan worden gewerkt. Er vond
een gesprek plaats met Vluchtelingenwerk.
Inburgering is met name een verantwoordelijkheid van de vluchteling zelf sinds 2013 en men

vermoedt dat, voor de mensen die daarna
kwamen, er achterstand in het volgen van
cursussen is ontstaan. De werkgroep zal het
traject van inburgering beter in beeld gaan
brengen.
De werkgroep Seniorenbeleid en Woonservicezones is van naam veranderd en heet in
het vervolg de werkgroep Ouderenbeleid. De
aandachtsgebieden waarop deze werkgroep zich
richt zijn verder in kaart gebracht.
De adviesaanvrage over de concept-beleidsnotitie
van de gemeente WMO/Jeugd/WPG met de titel
“Meedoen” is inmiddels binnen gekomen. Er is
een werkgroep gevormd die het advies gaat
voorbereiden. Uiterlijk begin oktober dient het
advies aan B en W te worden aangeboden.

Vergaderingen van de Adviesraad
De vergadering van 24 mei besloot de Adviesraad
mede naar aanleiding van de discussies van de
daarvoor gehouden studiedagen om de gemeente
voor te stellen in samenspraak met de gemeente
thema’s te benoemen die speciale aandacht in het
werk van de Adviesraad krijgen. De vorming van
cliëntenraden bij ROGplus en Stroomopwaarts
maakt het, ter voorkoming van om dubbel werk,
noodzakelijk dat er een afbakening komt in
aandachtsterreinen. Daarbij is er voor gekozen
dat de Adviesraad zich primair richt op
beleidsvorming, terwijl de cliëntenraden (of
klantpanels zoals ze genoemd gaan worden)
primair de advisering over de uitvoering van de
maatregelen als taakveld krijgen. Dit maakt ook
een aanpassing van de verordening die ten
grondslag ligt aan de Adviesraad noodzakelijk.
Daar wordt dit onderscheid nu nog niet gemaakt.
Tevens is het voornemen de gemeente te
adviseren om de verordening globaler te maken
en naast een verordening een huishoudelijk
regelement te maken voor de Adviesraad.
In de vergadering van 5 juli besprak de
Adviesraad het advies over leerlingenvervoer en
het advies over de beleidsnotitie “Passend Onder
Dak”. Voorts werd afscheid genomen van Trudi
van Doornik en Diane van Loo (zie hiernaast).
Trudi ontving uit handen van wethouder Keijzer
de erespeld van Maassluis vanwege haar
verdienste voor de stad.
De vergadering besloot Bart Luttik bij B en W
voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter.

Andere Zaken
De
vorming
van
een
klantenpanel
bij
Stroomopwaarts is in een stroomversnelling
gekomen. Op 4 juli is een bijeenkomst gehouden
waarbij de directeur, mevr. Curfs, heeft toegelicht

dat er op korte termijn een klantpanel komt van
10 a 15 personen. Dit is primair op de uitvoering
gericht en toetst met name de klantvriendelijkheid van Stroomopwaarts. Daarnaast
komt er een digitaal panel dat per thema
reageert. Ook wil men een klantgroep maken die
bijvoorbeeld de formulieren toetst en de
berichten die men wil laten uitgaan van
commentaar voorziet, zodat ze goed te begrijpen
zijn voor mensen met een uitkering.

Vergaderdata Adviesraad in 2017

De Vergaderingen beginnen om 16.00 uur en
zijn openbaar
- 20 september
- 25 oktober
- 13 december
Diverse onderwerpenzijn te vinden op:
(www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl)
Maassluis, 30 juli 2017 (GVL).

