Datum:
Onderwerp:
Samensteller(s):

5 juli 2017
verslag van de vergadering van de Adviesraad
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Trudi van Doornik, Sjoukje van der Loo,
Martha Vonk, Marga Brijs, Els Klop, Henri Brendel, Mariëlle Koemans, Sjaak Sprong,
Loura Raamsdonk, Zeki Celikkaya, Diane van Loo, Janneke van de Waardt.
Afwezig: Geen.
Voorafgaand aan de vergadering richt Bart zich tot Trudi en Diane. Beide dames nemen
afscheid van de Adviesraad. In lovende woorden beschrijft Bart in welke mate deze
leden zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de de Adviesraad. De, eveneens
aanwezige, wethouder Keijzer sprak namens het college zijn waardering uit voor beide
dames. Voor Trudi had hij de Erespeld van de stad Maassluis als waardering voor (al )
haar verdiensten voorde stad.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen.
2. Inspraak/vragen half uur.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Mededelingen.
Marja Zonneveld en Inge Bronsveld hebben aangegeven te stoppen met het lidmaatschap van de
Deskundigenpool.
De vorming van een klantenpanel bij Stroomopwaarts (SOW) gaat vaste vormen aannemen. Het
panel kent drie niveaus (beleidsmatig, een digitaal klantenpanel en een cliëntengroep die de
gebruiksvriendelijkheid van SOW-brieven en andere uitingen test). De basis is gelegd en de
voortgang is positief te noemen. Het gaat echter nog wel even duren voordat alles operationeel
is. Martha waarschuwt dat de betrokkenheid van de mensen zal afnemen wanneer het te lang
gaat duren. Gijs vindt het van belang dat er zeker 2 of 3 cliënten vanuit Maassluis meedoen. De
nieuwe contactpersoon voor de Adviesraad bij SOW is Lisa Rooks.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
Henri en Janneke zullen zich aanmelden voor de onderwijsconferentie op 20 september.
De AS zal deelnemen aan de vrijwilligersmarkt op 7 oktober. Mensen die zich aanmelden om de
stand te bemensen (waaronder Bart, Els. Loura, Sjaak ) worden in ploegen verdeeld. De
voorzitters vragen de werkgroepleden wie zich nog meer wil aanmelden.
5. Verslag van de vergadering van 24 mei jl.
N.a.v. punt 4 meldt Els dat de eerste spiegelgesprekken met cliënten van ROGplus zijn gevoerd.
Het was een positieve dag.
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N.a.v. punt 7. Het is Gijs nog niet gelukt een plan van aanpak te schrijven voor het behandelen
van het thema Immigratie en integratie. Hij wil eerst een aantal voorbereidende gesprekken
voeren. Dit onderwerp wordt verschoven naar de vergadering in september.
6. Advies leerlingenvervoer.
Trudi licht toe wat de problemen zijn rond het leerlingenvervoer (o.a. kinderen die zich
misdragen en dan apart vervoer krijgen). Marga vraagt of alles conform het beleid verloopt, daar
ligt immers de taak van de Adviesraad. Bart merkt op dat dit probleem al veel langer bestaat. Het
ongevraagde advies staat op de agenda van het bestuurlijk overleg met de wethouders op 11 juli.
7. Advies “Passend onder Dak “.
Sjaak heeft dit advies voorbereid en geeft een verdere toelichting. Gijs merkt op dat er twee
onderwerpen door elkaar lopen, namelijk Maatschappelijke Opvang en Beschut Wonen. Deze
hebben in feite niets met elkaar te maken. Marga uit haar waardering voor het feit dat in zo’n
kort tijdsbestek zoveel aandacht en energie in het schrijven van het advies is gestoken is. De
kanttekening die ze bij dit advies maakt is wel dat het nogal lang en ingewikkeld i en veel op de
uitvoering gericht is, terwijl ons aandachtsveld meer het beleid is. Bart merkt op dat de termijn
van vijf weken om dit advies te schrijven, kort was en dat er veel tijd in is gestoken. Hij is van
mening dat ,als de Adviesraad vindt, dat de reactietermijn op een beleidsstuk te kort is, er in het
vervolg geen advies meer moet worden uitgebracht. Ook dit advies staat op de agenda in het
overleg met de wethouder(s).
8. Advies B&W over toekomst Adviesraad Samenlevingszaken.
Eigenlijk is dit een verslag van de bijeenkomst van 10 mei jl. Gijs zal dit samenvatten in een kort
advies aan de gemeente: Dit bevat dan de nieuwe werkwijze met thema’s en het opstellen van
een nieuwe verordening.. De huidige verordening voor de Adviesraad is te uitgebreid en moet
geactualiseerd worden. Het is aan de gemeente een nieuwe verordening op te stellen; de
Adviesraad maakt vervolgens zelf een huishoudelijk reglement. Sjoukje heeft voorbeelden/een
voorzet voor een dergelijk reglement. Ook dit advies is een agendapunt voor het overleg op 11
juli a.s. met de wethouder(s)
9. Wat verder ter tafel komt.
De conceptnota WMO/Jeugd/Wpg (“onder de titel “Meedoen”) komt er aan! Op 23 augustus
geeft Jos Groenenboom een toelichting over de nota aan de leden van de aparte werkgroep. Bart
vraagt wie deze werkgroep wil voorzitten.
10. Rondvraag.
Trudi is met Loura naar een, door de gemeente georganiseerde, bijeenkomst geweest voor
pleegouders. Deze bijeenkomst werd goed bezocht. Ze hebben een korte schets over de
Adviesraad gegeven, alle informatiemappen over de Adviesraad zijn meegenomen.
Sjaak is naar het gebiedsoverleg geweest. Onderwerpen waren veiligheid, leefbaarheid en
behoeftepeiling. Diane bedankt de vergadering voor de bloemen en de attenties. Martha vraagt
zich af met welke ambtenaar ze te maken krijgt met de werkgroep Senioren. Dat is Nicole de
Jong voor Seniorenbeleid en, indien van toepassing, Marlène de Vette voor Woonserviceszones.
11. Er wordt gebruik gemaakt van een besloten deel van de vergadering.

Om half zes sluit de voorzitter de vergadering.
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