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1. Opening.
Voorzitter heet allen welkom, met name mevrouw Wittens, die een toelichting geeft op de
fusie tussen STOED en Seniorenwelzijn.
2. Inspraak/vragenhalfuurtje.
Er zit één toehoorder op de publieke tribune die geen gebruik wenst te maken te maken van
het spreekrecht.
3. Mededelingen.
Bij de stukken zit een leidraad ten behoeve van het bezoeken van organisaties. Dit stuk blijkt
twee jaar geleden al vastgesteld te zijn door de Adviesraad. Het was een initiatief van de
werkgroep Communicatie. Het doel is om goed voorbereid te zijn als leden van de AS
bezoeken afleggen aan maatschappelijke organisaties.
4. Verslag vorige vergadering van 13 december 2017.
N.a.v. punt 3-1 vraagt Frans of er nog een brief is uitgegaan naar de drie colleges van
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam over het feit dat er nog steeds geen cliëntenraad is bij
SOW . Bart antwoordt dat dat niet het geval is; hij bespreekt dit binnenkort met de
voorzitters van de adviesraden in Vlaardingen en Schiedam.
N.a.v. punt 3-4.
Er komen geen aparte afspraken meer van de werkgroepen met het teamleden van
VraagRaak, tenzij er een speciale aanleiding is (bv. bij het behandelen van een thema).
N.a.v. punt 6.
1

Sjoukje heeft de opmerkingen van de AS verwerkt in de concept-tekst. Marga vraagt of er
een ondergrens qua leeftijd wordt vastgelegd. Dat is niet het geval.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Toelichting op fusie STOED-Seniorenwelzijn. Zie 1.
6. Reactie Visiedocument Vraagraak en vaststelling document.
De meeste adviezen zijn overgenomen in het definitieve document. Marga zegt dat in de
werkgroep WMO moeten besproken wat de aandacht van de AS moet blijven houden,
gevolgd moet worden en opgepakt als blijkt dat de beleidsontwikkeling stagneert. Bart zegt
dat het wachten is op een cliëntenraad (met een linking-pin binnen de Adviesraad) om de
vinger aan de pols te houden. Sjoukje vult aan dat het project Vroeg-signalering in januari is
gestart.
7. Thema-voorstellen van Gemeente.
De gemeente heeft een lijstje samengesteld met onderwerpen die in 2018 aan bod komen.
De AS mist Ouderenbeleid en Preventie. De AS kan overigens zelf ook met andere thema’s
komen die uitgediept worden. Martha zegt dat in overleg met Marga en Els besloten is het
onderwerp Preventie als vast onderwerp binnen de werkgroep op te nemen.
8. Voorstel waardering vergoedingen.
Het DB heeft een voorstel met drie varianten opgesteld voor een waarderingsvergoeding. Dit
leidt tot veel discussie binnen de AS. Uiteindelijk wordt via een stemming gekozen voor
variant B, met een proeftijd van een jaar.
9. Jaarverslag 2017.
Sjaak krijgt complimenten over zijn werk. Het stuk wordt inhoudelijk pagina voor pagina
doorgelopen; Sjaak verwerkt de gemaakte opmerkingen.
10. Werkplan 2018.
Het is duidelijk dat dit plan tot stand gekomen is door de inbreng van verschillende mensen.
Het streven is dit in de toekomst wat meer te stroomlijnen. Het stuk wordt inhoudelijk
besproken.
11. Besluitenlijst DB.
Het onderwerp “Vergaderen in de avond” wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Het stappenplan behorende bij het thema Mantelzorg komt via het DB in de
volgende vergadering ter sprake. De invulling van de werkgroep Sociaal beleid blijft lastig. Er
is nog geen cliëntenraad bij SOW en er wordt weinig beleid ontwikkeld op dit terrein.
12. Rondvraag.
Van de rondvraag maakt niemand gebruik.
13. Besloten deel van de vergadering.
Na een gesprek met Mevrouw Coby Lammers, is besloten haar voor te dragen bij het College
als nieuw lid van de AS.
14. Sluiting.
Bart sluit de vergadering met een dankwoord aan allen.
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