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Verslag vergadering Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Sjoukje van der Loo, Martha Vonk, Marga Brijs, Els Klop, Sjaak
Sprong, Loura Raamsdonk en Frans Roodenburg.
Afwezig: Janneke van der Waardt, Mariëlle Koemans en Henri Brendel.
Aan het begin van de vergadering spreekt wethouder Keijzer zijn dank en waardering
uit naar de Adviesraad voor al het verrichte werk in het afgelopen jaar.
1. Opening.
Bart opent de vergadering en meldt dat drie leden afwezig zijn. Hij heet Frans Roodenburg
welkom als nieuw lid van de AS.
2. Inspraak/vragen halfuur.
Op de tribune zitten geen toehoorders.
3. Mededelingen.
- Bart leest een kaart voor van Rini van Leeuwen, waarin ze haar dank uitspreekt voor de
blijken van medeleven tijdens de korte herdenking in het gemeentehuis.
- Het DB heeft overleg gehad met de interim teamleider van de afdeling Zorg en Welzijn van
de gemeente. In januari is een gesprek gepland met Daniëlle Bongers, hoofd van de afdeling
Samenleving van de gemeente.
- Bart heeft gesproken met de voorzitters van de Adviesraden van Vlaardingen en Schiedam.
Zij delen de zorg over SOW en betreuren het eveneens dat er nog steeds geen Cliëntenraad
is. Overwogen wordt een gezamenlijke brief te sturen naar de drie colleges, met een afschrift
naar de gemeenteraden, om dit onder de aandacht te brengen.
- Het DB heeft een prettig bezoek gebracht aan het VraagRaak wijkteam. De teamleider heeft
de ontwikkelingen geschetst en algehele beeld is positief. De wachtlijsten zijn weggewerkt
en er wordt flink in het team en de teamvorming geïnvesteerd. Afgesproken is dat er geen
losse afspraken meer komen van de werkgroepen met de individuele medewerkers en dat
de contacten tussen VraagRaak en de AS via de teamleider en het DB lopen.
- Er is ook een bijeenkomst met iemand die in opdracht van de rekenkamer een onderzoek
doet naar Jeugdhulp en de toekomst daarvan.
- Martha heeft een vergadering bijgewoond van de ouderenbonden en de nieuwe combinatie
van STOED en SeniorenWelzijn. Robert van der Krogt, Jolanda Vermeulen en Nellie Wittens
hebben toelichting gegeven. Martha heeft het trio uitgenodigd voor de AS op 31 januari
2018 om een presentatie te geven.
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Bart legt de kandidatuur van Sjaak als nieuwe secretaris voor aan de leden. Hij wordt
met algemene stemmen gekozen.
Henk van Goor wordt binnenkort benoemd als AS-lid. Zeki Celikkaya is gestopt met de
AS en Loura heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Er
zijn twee sollicitatiegesprekken gepland met kandidaat-leden.

4. Verslag van de vergadering van 25 oktober 2017.
Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Voorstel themabijeenkomsten.
Afgesproken wordt dat. binnen de werkgroepen. wordt besproken welke mogelijke thema’s
er zijn voor 2018. Deze worden besproken in de AS worden en ook met de afdeling
Samenleving van de gemeente besproken.
6. Voorstel verordening AS.
Dit is een concept dat door de AS van een eerste reactie moet worden voorzien, voordat het
document wordt vastgesteld door het college. De oude verordening is achterhaald, mede
door de komst van cliëntenraden. Pagina voor pagina wordt de verordening doorgnomen en
Sjoukje noteert de opmerkingen.
7. Data AS-vergaderingen 2018.
Loura vindt het gat tussen twee vergaderingen, april-juni, groot. Bart antwoordt dat de
meivakantie daarvan de oorzaak is. DB-vergadering 3 oktober wordt 5 oktober 2018.
8. Werkplan 2018.
Het DB heeft de wethouders laten weten dat het niet mogelijk is het werkplan 2018 al in
december klaar te hebben. De voorzitters van de werkgroepen wordt gevraagd hun aandeel
uiterlijk medio januari aan Sjaak door te geven.
9. Besluitenlijst DB.
Er zijn geen vragen over deze lijst.
10. Rondvraag.
Els meldt dat medewerkers van ROGplus bij wijze van proef participeren in het wijkteam,
wat de dienstverlening aan de inwoners van Maassluis ten goede komt.
Sjaak heeft gezien dat het aantal uitkeringen terugloopt, maar hij kan niet zien welke rol
SOW daar in heeft gehad.
Sluiting.
Bart sluit de vergadering en wenst iedereen goede feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
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