Datum:
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Samensteller(s):

20 september 2017
Verslag Vergadering Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Sjoukje van der Loo, Martha Vonk, Marga Brijs, Els Klop, Henri
Brendel, Sjaak Sprong, Loura Raamsdonk en Janneke v.d. Waardt.
Afwezig: Mariëlle Koemans, Zeki Celikkaya en Gijs van Leeuwen.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen en in ’t bijzonder aan Lotte van
Ballegooijen die een toelichting geeft op het visiedocument VraagRaak. Ook spreekt hij zijn
dank uit naar Els, die naast haar gedeelde reserve-voorzitterschap, ook taken van Gijs heeft
waargenomen.
2. Toelichting door Lotte van Ballegooijen op het visiedocument VraagRaak.
3. Inspraak/ vragenhalfuur.
Op de publieke tribune zitten 4 toehoorders. Jan Groeneveld zegt dat de geluiden die hij
oppikt in zijn vervoersbedrijf hem zorgen baren. Ouderen zijn vaak niet vertrouwd met de
digitale communicatie (en informatie) en kunnen daardoor tussen de wal en het schip vallen.
Op papier staat het mooi, maar de werkelijkheid is anders. Sjoukje wijst erop dat de
gemeente en het wijkteam ook telefonisch en persoonlijk bereikbaar zijn.
4. Mededelingen.
Els meldt dat ROGplus door gaat met de spiegelgesprekken en ook bezig is met een digitaal
panel.
Henri heeft kennis gemaakt met Monica van Houwelingen, een beweegcoach voor
aangepaste sporten voor Maassluis. Zij gaat de schakel vormen tussen mensen met een
beperking die willen sporten en het aanbod in de regio.
5. Ingekomen en uitgaande stukken.
Het overzicht spreekt voor zichzelf.
Wat betreft de nota Meedoen benadrukt Bart dat het jammer is dat er geen evaluatie is
geweest van de sociale structuurvisie; het dringende advies aan het college is dit alsnog te
doen.
Voor een reactie op het visiedocument VraagRaak wordt gekozen voor een aparte
werkgroep onder voorzitterschap van Els. Marga, Martha en Sjaak doen mee in deze

werkgroep en aan de voorzitters van de werkgroepen wordt gevraagd welke leden in hun
werkgroep willen meedoen. Bart zal Mariëlle informeren.
6. Verslag van de vergadering van 5 juli 2017.
In punt 7 wordt de opmerking van Marga over advies “Passend Onder Dak” aangepast.
7. Aanpak werkplan 2018.
Het werkplan zal kort worden. De voorzitters kunnen alvast hun bijdrage gaan schrijven.
Bart vraagt of er suggesties zijn voor te behandelen thema’s. Hij neemt de taak van Gijs over
die hiervoor plan van aanpak zou maken.
8. Wat verder ter tafel komt.
Besluitenlijst DB. Concept subsidieverordening. Gijs zou laten weten dat de AS geen advies
zal uitbrengen; Sjoukje neemt dit over. De Voedselbank stuurt 1 nota van alle kosten van de
daar gehouden vergaderingen. De AS wordt lid van de koepel WMO adviesraden. € 150 per
jaar. Furieade. Loura en Els nemen het voortouw en nemen contact op met Hanneke
Kerssemeijer. Sjaak is ook beschikbaar van 2-4 uur. Vacature AS. De leden komen in
principe uit de werkgroepen. De voorzitters wordt gevraagd te polsen wie bereid is de AS te
komen versterken. Werkgroep thema’s . Sjoukje adviseert iedereen ook in de overleggen
met de betrokken beleidsmedewerkers te bespreken welke thema’s hoog op de
gemeentelijke agenda staan. Bijeenkomst AS-DK-pool. Datum: donderdag 23 november.
Suggesties over de invulling van de avond zijn welkom.
9. Rondvraag.
Loura vraagt naar de contactpersoon voor de Furieade. Dat is Hanneke Kerssemeijer.
Sjaak maakt melding van de werkgroep Sociaal Beleid waar hij de enige aanwezige was. Er
wordt een extra DB-overleg gepland aangaande de werkzaamheden van Gijs. Sjaak wijst op
het nut van het handboek Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Verder meldt hij op 12
oktober naar een regionale bijeenkomst over cliëntenparticipatie te gaan.
Henri en Janneke waren aanwezig op de druk bezochte onderwijsconferentie over het
primair en voortgezet onderwijs. Opvallend is dat 1/3 van de leerlingen buiten Maassluis
onderwijs genieten.
Marga zegt dat de verhalen van werkgroepvoorzitters op de website verouderd zijn en
vraagt de voorzitters van de werkgroepen nieuwe teksten aan te leveren.
Bart moet ook weer een nieuw woordje namens de voorzitter aanleveren. De presentatie
over de AS is aangepast en bruikbaar voor nieuwe kandidaten en de Furieade.
Els en Marga hebben de Drie MaasHave bezocht, kennis gemaakt met de fysiotherapeuten
en hen uitgenodigd te gast te zijn bij een werkgroep vergadering om iets te vertellen over
preventie. Datum: 15 november 2017. Martha, Marga en Els hebben een interessant
gesprek gehad met mevrouw Leny Wesenhage. Uitnodiging voor het GENERO Symposium
“Opleiden voor de ouderenzorg” op 1 november 2017. Els, Marga, Martha en Zeki zullen er
aan deelnemen.
10. Er wordt geen gebruik gemaakt van een besloten deel van de vergadering.
11. Sluiting. Om 18.10 uur sluit Bart de vergadering.

