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1. Inleiding 
 

Het jaar 2017 is helaas voor de Adviesraad Samenlevingszaken een heel triest jaar 
geworden. Eind augustus 2017 werden wij opgeschrikt met de mededeling dat onze 
onvolprezen secretaris Gijs van Leeuwen, bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk, een ernstig 
ongeval had gehad. Na een strijd om te herstellen van dit ongeval is onze Gijs helaas op 4 
oktober overleden. Een groot verlies voor zijn vrouw Riny, de kinderen en kleinkinderen. 
Ook als Adviesraad missen wij hem nog iedere dag. De Adviesraad heeft na deze vreselijke 
gebeurtenis weer haar balans moeten zien te vinden, want het overlijden van Gijs bracht nog 
eens aan het licht hoe veel werk hij verzette voor de Adviesraad. Wij zullen hem daar altijd 
dankbaar voor blijven. 
Gelukkig heeft de Adviesraad weer een lid gevonden, in de persoon van Sjaak Sprong, die 
bereid was om de zware taak van secretaris over te nemen. 
 
De Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis (AS)  is in 2011 in het leven geroepen door 
de gemeente Maassluis. De gemeente Maassluis wil met deze Adviesraad een 
gestructureerde vorm van periodiek overleg scheppen. De leden van de Adviesraad komen 
uit diverse geledingen van de Maassluise samenleving. De Adviesraad wordt ondersteund 
door een pool van deskundigen. De Adviesraad overlegt en geeft gevraagd en ongevraagd 
advies over beleidsvorming en beleidsontwikkeling op het gebied van samenlevingszaken. 
De adviezen zijn gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders (B & W).  
 
De Adviesraad is niet de enige organisatie waarmee de bevolking participeert in de 
beleidsvorming. De gemeente Maassluis werkt op een groeiend aantal terreinen nauw 
samen met de gemeente Vlaardingen en Schiedam. Op het gebied van Maatschappelijke 
ondersteuning heeft dit vorm gekregen in de organisatie ROGplus.  Op het gebied van werk 
en inkomen in de organisatie Stroomopwaarts. Op het gebied van jeugd wordt op een aantal 
terreinen samengewerkt met de Rijnmondgemeenten. Geleidelijk krijgen deze organisaties 
ook hun eigen cliëntenvertegenwoordiging, die de taak hebben aandachtspunten vanuit de 
cliënten bij het bestuur van deze organisaties onder de aandacht te brengen. In 2016 is het 
begin gemaakt met een cliëntenraad voor ROGplus. Ook bij Stroomopwaarts heeft de 
vorming van een cliëntenraad de aandacht. Deze organisaties gaan geleidelijk sommige 
taken die de Adviesraad uitvoerde overnemen, met name waar het gaat om 
aandachtspunten waar cliënten bij de uitvoering van het beleid tegen aan lopen.  
 
Een andere ontwikkeling is dat de gemeente ook bijeenkomsten belegt waar diverse 
organisaties in participeren en op deze wijze de mogelijkheid krijgen in te brengen hoe ze er 
over denken. 
 
De Adviesraad heeft binnen het geheel van inspraakmogelijkheden in de beleidsvorming zijn 
eigen positie. Het is een permanent orgaan. Dit betekent onder meer dat de Adviesraad veel 
aandacht besteedt aan het opbouwen van deskundigheid, het vormen en onderhouden van 
een netwerk en aan communicatie. De leden van de Adviesraad zijn niet gebonden aan een 
bepaalde organisatie. Zij leveren hun inbreng op basis van hun deskundigheid. Om de 
integriteit te waarborgen neemt een lid van de Adviesraad niet deel aan overleg en 
advisering over aangelegenheden waarbij sprake is van een zakelijk of persoonlijk belang.  
 
In dit jaarverslag geven we de belangrijkste gegevens over het functioneren van de 
Adviesraad in 2017 weer. 
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2. Uitgebrachte adviezen 
 
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B & W over de verschillende 
onderwerpen die spelen op het gebied van samenlevingszaken. 
Dit jaar zijn 5 adviezen uitgebracht. Zo’n advies wordt voorbereid door één van de 
werkgroepen of er wordt een specifieke werkgroep geformeerd gericht op het thema. Daarna 
wordt het concept advies behandeld en het advies wordt vastgesteld door de voltallige 
Adviesraad, waarbij een integrale afweging plaatsvindt. Het definitieve advies wordt 
vervolgens aangeboden aan B & W. 
 
 
Tabel 1 Uitgebrachte adviezen in 2017  

Beleidsterrein Datum 
Op initiatief/ 
verzoek van Onderwerp 

WMO 20-06 B&W Passend Onder Dak 

Jeugd 10-06 Adviesraad Leerlingenvervoer 

Jeugd 06-03 B & W Verordening Jeugdhulp 

Adviesraad lopend B & W Nota Meedoen 

Adviesraad  B & W VraagRaak 

 
 
3. Bijeenkomsten met een adviserend karakter 

 
Naast de schriftelijke adviezen geeft de Adviesraad ook adviezen bij deelname aan diverse 
overlegverbanden. 
 
3.1 Overleg van de werkgroepen met vertegenwoordigers van de gemeente 
De leden van de Adviesraad hebben regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de 
gemeente of diensten van de gemeente. Dit overleg heeft enerzijds een adviserend karakter 
en anderzijds worden in dit overleg de leden van de Adviesraad ook geïnformeerd over 
onderwerpen die bij de gemeente of zijn diensten de aandacht hebben. 

 Er vonden 6 overleggen plaats met medewerkers van Stroomopwaarts over 
onderwerpen op het gebied van werk en inkomen. 

 Er was regelmatig overleg tussen werkgroep leden WMO en Ouderenbeleid met de 
beleidsambtenaren van de gemeente over veranderingen in de maatschappelijke 
ondersteuning. In 2017 drie maal. 

 Werkgroep leden van de WMO en Ouderenbeleid adviseerden of gaven toelichting bij: 
- rapportage ervaringsonderzoek VraagRaak van januari 2017  
- cliënttevredenheidsonderzoek WMO van nov. 2017  
- verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 
- onderzoek naar de gevolgen van het beleid en de beleidsuitvoering in de WMO 

2015 

 Er vond regelmatig overleg plaats tussen leden van de werkgroep Jeugd en  
beleidsambtenaren Jeugd. Gezamenlijk brachten ze vier maal een bezoek aan 
scholen. Ook had tweemaal overleg plaats met leden van het wijkteam. 
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3.2 Overleggen met inbreng leden van de Adviesraad of de Deskundigenpool:  
Op 20 september namen meerdere leden van de Adviesraad en de Deskundigenpool deel 
aan een Onderwijs-symposium  
4 maal werd in Vlaardingen overleg gevoerd met de leden van de adviesraden van 
Schiedam en Vlaardingen om elkaars werkwijzen duidelijk te krijgen. De opzet van de 
uiteindelijke cliëntenraden voor de organisaties die via een samenwerkingsregeling van 
andere gemeenten verbonden zijn aan Maassluis. 
      
 
4. Vergaderingen  
 
De adviezen worden vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad. Dit overleg wordt 
voorafgegaan door een vergadering van het dagelijkse bestuur (agenda-overleg). Naast het 
vaststellen van de adviezen heeft de vergadering van de Adviesraad ook de functie dat de te 
voeren strategie hier wordt besproken en de mening wordt gevormd over organisatorische 
zaken. De vergaderingen zijn openbaar en iedere inwoner van Maassluis die een onderwerp 
aan de orde wil stellen op het gebied van samenlevingszaken krijgt de mogelijkheid. 
 
4.1 Vergaderingen van de Adviesraad 
De Adviesraad vergaderde in 2017 acht keer. De belangrijkste onderwerpen waren: 

 25 januari: vaststellen van het jaarverslag over 2016 en discussie samenwerken met 

de cliëntenraden van Vlaardingen en Schiedam. 

  1 maart: advies Jeugdhulp en voorstel voor training 

 19 april: training dag in de Burgerzaal Stadhuis met als thema De rol en toekomst 

van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. 

 24 mei: Rol en Toekomst van de Adviesraad, Immigratie en Integratie en beleidsplan 

“Handhaving” afspraken bijstandsgerechtigden. 

 5 juli: Erespeld Trudi van Doornik, Advies ‘Passend Onderdak en de uitwerking van de 

toekomst van de Adviesraad; 

 20 september: Toelichting mevr. L van Ballegooijen op visiedocument VraagRaak 

 25 oktober: Voorafgaand aan de vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van 

Gijs van Leeuwen; 

 13 december: bespreking Voorstel themabijeenkomsten en voorstel verordening AS  

In de vergaderingen van de Adviesraad is diverse malen een toelichting gegeven over een 
speciaal onderwerp. Zo gaf op 23 augustus J. Groenenboom, medewerker van de afdeling 
Samenlevingszaken van de gemeente Maassluis, een toelichting over de op te stellen nota 
Meedoen. Aanwezig waren de leden uit de Adviesraad aan de werkgroep die zich met deze 
nota bezig hield.  
De vergaderingen van de Adviesraad vonden plaats in het gemeentehuis.  
 
4.2 Vergaderingen van het dagelijkse bestuur  
Alle vergaderingen van de Adviesraad werden voorafgegaan door een vergadering van het 
dagelijkse bestuur, waarbij onder meer werd besloten welke onderwerpen op de agenda 
worden gezet. Ook de overleggen met de wethouders werden door het dagelijks bestuur 
voorbereid. Daarnaast kwam het dagelijkse bestuur diverse malen bij elkaar voor bijzondere 
onderwerpen.  

 
4.3 Vergaderingen van het dagelijkse bestuur met de wethouders van Maassluis. 
Het dagelijkse bestuur besprak tijdens de vergaderingen van 7 juni en 11 juli 2017 de 
volgende onderwerpen met de wethouders: 

 Nieuwe Verordening Adviesraad 

 Voorstel nieuwe werkwijze adviesraad 
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 Financiële ruimte werkbudget Adviesraad 

 Toelichting op de werkwijze met thema’s 
      

4.4 Vergaderingen van de werkgroepen 
De Adviesraad kent 5 werkgroepen. De werkgroepen houden zoveel mogelijk contact met 
relevante personen en organisaties op hun werkgebied om geluiden op hun werkveld tot 
zich te nemen en zich verdiepen in de problematiek. 

 
- de werkgroepen WMO en  Ouderenbeleid  Deze vergaderden dit jaar ieder 4 keer  
- de werkgroep Jeugd. Deze kwam dit jaar 5 maal bij elkaar; 
- de werkgroep Sociaal Beleid. Deze werkgroep vergaderde dit jaar 8 maal.  

In de bijeenkomsten van deze werkgroep wordt nagegaan tegen welke problemen men 
aangelopen is welke vervolgens worden besproken in het overleg met Stroomopwaarts; 

- de werkgroep Communicatie.  
Deze werkgroep kent andere activiteiten dan de voornoemde werkgroepen.  
 

4.5 Tijdelijke werkgroepen 
Voor de voorbereiding van adviezen worden meer en meer aparte werkgroepen gevormd. 
Vóór de start wordt geïnventariseerd wie van de Adviesraad en de Deskundigenpool 
interesse heeft en vervolgens wordt een groep gevormd om het advies voor te bereiden.  
In 2017 gebeurde dit 6 maal voor de adviezen ‘Nota Passend Onderdak’, ‘Nota Meedoen’ en 
VraagRaak. 
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5. Deelname aan bijeenkomsten en bezoeken 
 
De leden van de Adviesraad en van de Deskundigenpool namen deel aan een aantal 
bijeenkomsten:  

 Er zijn diverse scholen bezocht door vertegenwoordigers van de werkgroep jeugd 
samen met de beleidsambtenaar van de gemeente. 

 Zowel Werkgroepen Jeugd als WMO/Ouderenbeleid brachten werkbezoeken bij 
VraagRaak 

 Leden van de werkgroep Sociaal beleid hebben deelgenomen aan twee 
Praktijkdagen van de Programmaraad en A&O gemeenten- Uitvoeringsautoriteit  

 Nog twee overleggen vonden plaats van vertegenwoordigers van de werkgroep 
Sociaal Beleid met vertegenwoordigers van de cliëntenraden van Vlaardingen en 
Schiedam om elkaars werkwijzen beter te leren kennen en de mogelijke vorming van 
Cliëntenraad voor Stroomopwaarts. 

 Namens de werkgroepen Sociaal beleid en Jeugd deden 3 leden mee aan het door 
de gemeente georganiseerde Onderwijs Symposium over de overgang van Primair 
Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Onderwijs naar studie/werk. 

 Vertegenwoordigers van de werkgroep Jeugd zijn op bezoek geweest bij een overleg 
met Turkse moeders, waar wensen op het gebied van taalonderwijs en lichamelijke 
opvoeding naar voren kwamen. 

 Presentatie van de fysiotherapeuten van DrieMaasHave met een toelichting over hun 
aanpak 

 Leden van de werkgroep Sociaal beleid brachten bezoeken aan Vluchtelingenwerk 
en het Islamitisch Centrum. 

 Namens Ouderenbeleid werd het Mantelzorg café bezocht. 

 Namens Jeugd werd deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst Passend Onderwijs 
in Gouda. 

 Twee dagen werd met de Adviesraadsleden d overlegd in het gemeentehuis over de 
toekomst van de Adviesraad Samenlevingszaken. De laatste dag was er een 
presentatie in de Koningshof in het bijzijn van de wethouders, beleidsambtenaren en 
de deskundigenpool. De begeleiding werd de eerste dag verzorgd door Zorgbelang 

 Namens de Adviesraad werd de bijeenkomst van het Gebiedsoverleg bijgewoond. 

 Leden van de Adviesraad waren betrokken bij het onderzoek naar de Jeugdzorg dat 
door de gemeente geïnitieerd is. 

 bijeenkomst Mezzo Nieuwjaarsdebat over Mantelzorg Stad van de toekomst. 

 avond van de ontmoeting, presentatie door de secretaris van de Adviesraad Gijs van 
Leeuwen bij MOG 

 wijknetwerkbijeenkomst (speerpunten meedoen) 

 Ronde tafel ouderen en doorstroming in Maassluis 

 stadsgesprek over integratie, segregatie en  

 diversiteitsymposium Genero  
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6. Communicatie 
 
Inleiding en terugblik over 2017 
De belangrijkste activiteiten voor de WG Communicatie (WGC) in het afgelopen jaar waren: 

 Het actueel houden en vullen van de website.  

 Het actueel houden van de presentatie over de Adviesraad, te gebruiken bij de 
bezoeken van de werkgroepen aan de achterban. 

 De ontwikkeling en plaatsing van ondersteunende advertenties in de Schakel. 

 Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van promotiemateriaal zoals pennen en 
bloknootjes. 

 
De website is, naast advertenties en persberichten in de Schakel, feitelijk het vehicle 
waarlangs de AS haar communicatie met de inwoners van Maassluis vorm geeft. Ook voor 
AS- en DP leden is de website een nuttig informatiemiddel. Zij kunnen hier immers alle 
informatie vinden over de agenda van de AS vergaderingen en verslagen hiervan, 
uitgebrachte adviezen, informatiebulletins enzovoort. 
 
De werkzaamheden van de WGC zijn vorig jaar beperkt geweest. Het wachten was op de 
actualisering van de gemeentelijke verordening waarin de taken en werkwijze van de 
Adviesraad zijn vastgelegd. 
 
De samenstelling van de werkgroep Communicatie is het afgelopen jaar van 4 naar 3 
personen teruggegaan (Dit aantal is inclusief de webbeheerder Nico van der Windt). Marja 
Sonneveld heeft medio 2017 afscheid genomen. 
 
 
7. Veranderingen in de samenstelling 
 
7.1 De Adviesraad en de Deskundigenpool 
De samenstelling van de Adviesraad en van de werkgroepen vergde veel aandacht. Dit jaar 
verliet Jo Verhagen, Diane van Loo en Trudi van Doornik de Adviesraad en kwam Gijs van 
Leeuwen als secretaris en voorzitter van de werkgroep ‘Sociaal Beleid’ tgv. een tragisch 
ongeval om het leven. Er werden 3 nieuwe leden benoemd namelijk Zeki Celikkaya, Frans 
Roodenburg en Henk van Goor. De Adviesraad bestond einde 2017 uit 12 leden: Henri 
Brendel, Marga Brijs, Henk van Goor, Mariëlle Koemans, Els Klop (plaatsvervangend 
voorzitter), Bart Luttik (voorzitter), Loura Raamsdonk, Frans Roodenburg, Sjaak Sprong 
(secretaris) en  Martha Vonk(plaatsvervangend voorzitter), en Janneke van de Waardt. 
 
De leden van de Adviesraad worden ondersteund door een pool van deskundigen. Deze 
pool bestond einde 2017 uit Tekin Ates, Joke Cats, Trudi van Doornik, Xandra van der Endt, 
Mia van Haaren, Rawaa Iehsi, Hans de Jong, Coby Lammers, Marius Langenberg, Diane 
van Loo, Tonny Massa, Elly Middelburg, Frans Roodenburg, Marja Sonneveld, Jan Spoor, 
Melanie Steketee, Nico van der Windt, Joke van Zalingen en Henk Zwaneveld.  
Voor de vergaderingen van de Deskundigenpool Sociaal Beleid en Jeugd werd regelmatig 
en dankbaar gebruik gemaakt van de vergaderruimte in de Voedselbank. 
 
De Adviesraad werd ambtelijk ondersteund door Sjoukje van der Loo. Het accent bij de 
ambtelijke ondersteuning ligt op het onderhouden van contacten met de gemeente, 
beleidsondersteuning en de verdere ontwikkeling van de Adviesraad.  
De bijeenkomsten van de Adviesraad werden genotuleerd door Joke van Zalingen. 
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7.2 De Werkgroepen 
De Adviesraad handhaafde de 5 werkgroepen. De werkgroepen onderhielden veel 
contacten met instanties op hun werkterrein en bereidden sommige adviezen voor. De 
samenstelling van de werkgroepen is eind 2017 als volgt: 

 Sociaal beleid: Tekin Ates,  Joke Cats, Xandra van der Endt, Rawa Ieshi,  Hans de 
Jong,   Marius Langenberg,  Jan Spoor, Melanie Steketee, Henk Zwaneveld en Sjaak 
Sprong(voorzitter). 

 Wmo: Henri Brendel, Marga Brijs, Mariëlle Koemans, Els Klop (voorzitter), Diane van 
Loo, Elly Middelburg, Martha Vonk, Coby Lammers, Hans de Jong en Frans 
Roodenburg. 

 Ouderenbeleid: Martha Vonk (voorzitter), Marga Brijs, Mia van Haaren, Hans de Jong, 
Els Klop, Tonny Massa, Elly Middelburg, Marja Sonneveld, Coby Lammers, Frans 
Roodenburg en Joke van Zalingen. 

 Jeugd: Henri Brendel, Trudi van Doornik, Mariëlle Koemans(voorzitter),   Loura 
Raamsdonk, en Janneke van de Waardt, Sjaak Sprong. 

 Communicatie: Marga Brijs (voorzitter), Sjaak Sprong en Nico van der Windt. 
 
7.3 Interne organisatie van de Adviesraad Samenlevingszaken 

 Nu de sociale wetten enigszins hun plaats beginnen te krijgen in de gemeente lijkt de 
stroom gevraagde en ongevraagde adviezen minder te worden. Tijdens een 
training/cursus onder leiding van Zorgbelang is medio 2017 de werkwijze opnieuw 
door de Adviesraad bekeken en is de conclusie getrokken dat de werkwijze naar de 
toekomst vanuit de werkgroepen, meer richting gezamenlijke thema’s zal worden 
voortgezet. 

 Richting de gemeenteraadsverkiezingen wordt er vanuit gegaan dat er niet veel 
adviezen meer zullen worden gevraagd.  

 Er is nog geen cliëntenraad voor Stroomopwaarts. In december heeft de Adviesraad 
tekens gegeven aan de wethouder, dat zij de functie niet meer zal vervullen. De 
wethouder heeft toegezegd dat hij met de andere besturende wethouders indringend 
over de situatie zal overleggen, met als doel toch op korte termijn een Cliëntenraad 
voor Stroomopwaarts van de grond te krijgen. 

 

8. Realisatie begroting 
De realisatie van de werkbegroting van 2017 komt op een bedrag van € 6.512.  
Dit is exclusief het bedrag dat de leden per jaar ontvangen als forfaitaire tegemoetkoming in 
de onkosten van € 150 per lid (leden van het Dagelijks Bestuur € 250).  
Deze uitgaven zijn als volgt onderverdeeld. 
 
 
Tabel 2  Overzicht uitgaven Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis in 2017 

 

Realisatie  2017 Bedrag 

Reiskosten/deelnamekosten voor congressen, werkbezoeken etc. van de 
leden Adviesraad en leden Deskundigenpool 

€         20 

Cursussen en abonnementskosten €     2760 

Kosten bijeenkomsten (vergaderingen Adviesraad en werkgroepen) €       977 

Communicatiekosten €       895 

Secretariaatskosten €     1859 

Onvoorzien  

TOTAAL €    6.512 
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