Datum:
Onderwerp:
Samensteller(s):

25 januari 2017
Verslag Vergadering Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Trudi van Doornik, Sjoukje van der Loo,
Martha Vonk, Marga Brijs, Janneke van de Waardt, Jo Verhaegen, Els Klop, Henri
Brendel, Mariëlle Koemans, Sjaak Sprong, Zeki Celikkaya, en Loura Raamsdonk.
Afwezig:
Diane van Loo
Voorafgaand aan de vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken (AS) geeft Lotte
van Ballegooijen van de gemeente Maassluis een toelichting op de plannen van de
gemeente voor ouder-en jongerenparticipatie in 2017. Het doel is ouders op
verschillende manieren te betrekken bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen ouders in het algemeen en doelgroep-ouders. Er is
gelegenheid voor vragen en suggesties, onder meer: Hoe kom je aan ouders die willen
meepraten/ kan de gemeente ideeën en inspiratie opdoen bij andere gemeenten/
benader de ouderraden van scholen.
1. Opening.
Bart opent de vergadering. Hij meldt dat Diane afwezig is i.v.m. haar gezondheid en
verwelkomt de heer Zeki Celikkaya als nieuw lid van de Adviesraad.
2. Inspraak/vragen halfuur.
Op de publieke tribune zitten 6 toehoorders, onder wie de heer Jan Groeneveld, die als
chauffeur bij Begeleidend Vervoer voor veel passagiers een klankbord is. Hij constateert dat
er veel onwetendheid is onder de veelal oudere gebruikers van de vervoersservice over de
voorzieningen die beschikbaar zijn.
3. Mededelingen.
De heer Celikkaya is, vooruitlopend op de officiële benoeming door B&W, uitgenodigd om de
vergadering van de Adviesraad bij te wonen. Hij was al eerder lid van de AS, maar moest
destijds vanwege drukke werkzaamheden zijn lidmaatschap neerleggen.
Bart heeft een exitgesprek gehad met Tino Simons. Tino was de linking pin tussen de AS en
het MOG, maar gelukkig is Henri bereid gevonden deze rol van Tino over te nemen.
Er is een nieuw lid van de Deskundigenpool (DP), de heer Henk van Goor. De heer van Goor
zal eerst kennismaken met diverse werkgroepen voordat hij zich verbindt aan een
werkgroep.
De studiedag is vastgesteld op 19 april 2017. Hierbij zullen de organisatie en de toekomst
van de AS centraal staan. Vrijdag 27 januari hebben Bart en Sjoukje een gesprek met
Zorgbelang over een deskundige invulling en begeleiding van die dag.
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Naar aanleiding van een mailtje van Stroomopwaarts (SOW) over een adviesaanvraag
over Beschut Werk, vraagt Gijs wie bereid is hierover mee te denken. De deadline is
krap; er is geen tijd om dit advies te bespreken tijdens de AS-vergadering van 1 maart.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
De reactie van B&W op de aandachtspunten van de AS inzake Handhaving
Participatiewet is teleurstellend. Dit geeft te denken: wat ging er fout? Overleg met
Bianca en/of later met wethouder Evers geeft wellicht meer duidelijkheid. Het werkplan
2017 is goedgekeurd door B&W en kan op de website.
5. Verslag van de vergadering van 14 december 2016.
N.a.v. punt 8, rondvraag. Martha merkt op dat het bezoek aan Pameijer prettig was, maar
vooral interessant.
Punt 7. Concept-werkplan, laatste regel, bijeenkomst in mei, moet zijn studiedag in april.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6. Discussie over de wijze waarop we kunnen samenwerken met de cliëntenraden
van Vlaardingen en Schiedam.
Hierover ontstaat een levendige discussie. De werkwijze van de AS en de Cliëntenraden
van Vlaardingen en Schiedam is anders, onder meer omdat cliënten raden zich
bezighouden met de uitvoering. De conclusie is dat samenwerking vooral gebaseerd zal
zijn op het regelmatig contact hebben en het uitwisselen van kennis en informatie. Er
komen geen gezamenlijke adviezen.
7. Bespreken van het concept-jaarverslag over 2016.
Het stuk moet op onderdelen nog worden aangevuld moeten door de betreffende
werkgroepen. Daarna wordt het jaarverslag voorgelegd aan B&W.
8. Wat verder ter tafel komt:
Besluitenlijstje van het DB van 10 januari jl. Naar aanleiding van een gesprek over
vrijwilligerswerk zegt Gijs dat is afgesproken dit punt voorlopig te laten rusten. SOW wil
een banenmarkt organiseren voor mensen met een uitkering.
Rooster van aftreden en herbenoemen. Bart heeft gesprek gehad met Diane, die volgens
rooster in mei aftreedt. Diane houdt nog even in beraad of zij herkiesbaar is. Trudi heeft
aangegeven na haar termijn niet herkiesbaar te zijn. Echter, met het oog op de mogelijke
afwezigheid van Bart de komende maanden, is zij bereid tot juli te blijven. Voor de DP
blijft ze beschikbaar tot 2018. Bart roept gegadigden op voor de functie van
waarnemend voorzitter. Toestemming van B&W is hierbij niet nodig. Bij meerdere
aanmeldingen maken Gijs, Bart en Sjoukje een keuze en leggen deze voor aan de
Adviesraad.
9.

Rondvraag.
Sjoukje: wijst de leden op de website van het Kenniscentrum MVS die veel bruikbare
informatie bevat.
Martha: bedankt voor de bloemenbon t.g.v. haar verjaardag. Els, Marga en Martha zijn bij
VraagRaak op bezoek geweest en vragen zich af of het verslag daarvan zonder meer
verspreid kan worden. Er wordt afgesproken dit eerst in het DB te bekijken.
Marga meldt n.a.v. een overleg van de werkgroep Communicatie dat wordt doorgegaan
met de advertenties. Er komt meer aandacht voor het werven van DP-leden op het
gebied van Jeugd. Ook moet meer worden ingehaakt op de actualiteit; Marga vraagt
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iedereen hier alert op te zijn en na te denken over statements voor de advertenties. Er
moeten nieuwe foto’s worden gemaakt. Marga geeft iedereen een seintje als de fotograaf
komt.
Els en Martha hebben overleg gehad met de Cliëntenraad van het ROG. Hun bevinding is
dat de CR nog te theoretisch bezig is en te weinig met cliënten praat. Volgend overleg is
eind maart. Wanneer er dan nog geen verbetering zichtbaar is, wil Els actie ondernemen.
Henri heeft met het MOG vergaderd; tijdens een discussieavond van het MOG op 1 maart
a.s. vervangt Gijs Bart als spreker.
10. Besloten deel van de vergadering.
Hieraan is geen behoefte.
11. Sluiting.
Om 18.00 uur sluit Bart de vergadering.
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