Datum:
Onderwerp:
Samensteller(s):

7 maart 2018
Verslag Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Sjoukje van der Loo, Martha Vonk, Els Klop, Henri Brendel, Sjaak
Sprong, Janneke van de Waardt, Henk van Goor, Frans Roodenburg, Marga Brijs, Loura
Raamsdonk.
Afwezig: Coby Lammers, Mariëlle Koemans.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met de mededeling dat Coby Lammers 6 maart jl. benoemd is door
het College. Voor deze vergadering is het optreden van een gastspreker niet gelukt, ondanks de
vele inspanningen van een aantal Adviesraadleden om dit toch voor elkaar te krijgen. Voor de
vergadering van 18 april a.s. is Marianne Ras van Pameijer bereid gevonden om als gastspreker
op te treden. Op 7 april is er een conferentie over de toekomst van de Adviesraden in
Maarssenbroek, waar een aantal leden van de Adviesraad heen gaan.
2. Inspraakvragen/halfuur.
Er zit één toehoorder op de publieke tribune, de heer Jan Groeneveld. Hij wil de AS toespreken
over wonen en ouderenbeleid. Hij zet uiteen hoe Maasdelta werkt als ouderen uit hun
eengezinswoning naar een appartement willen verhuizen. Maasdelta begeleidt het hele traject.
3. Mededelingen.
De nota Meedoen is doorgeschoven naar het volgende College. Beleidsmedewerker Marlène de
Vette zal de coördinatie van deze nota op zich nemen. Het advies op Meedoen is al gegeven,
maar nog niet van commentaar voorzien door de gemeente. Dat gaat het huidige College niet
meer doen. Het advies mag nu op de website, met de aantekening dat er een nieuwe nota komt.
Het werkplan 2018 en het jaarverslag 2017, de herbenoeming van Martha Vonk en het
reglement van de Adviesraad met het bijbehorend advies is maandag 5 maart met wethouder
Keizer besproken en gaat nu de route in, een verkorte route, niet meer via de Raad.
4. Verslag vorige vergadering, d.d. 31 januari 2018.
N.A.V. punt 8, vergoeding AS. Bij stemming stemt Marga Brijs tegen, de rest stemt voor.
5. Gastspreker.
Er is geen spreker gevonden.

6. Stand van zaken Mantelzorg en preventie.
Dit onderwerp stond op de agenda van de wg Ouderenbeleid. Op die vergadering zijn al
thema’s genoemd om uit te diepen in het kader van preventie, in de breedste zin van het
woord; voeding, vallen, wonen, mantelzorger en met name de overbelaste mantelzorger.
Rotterdam heeft een interessante website over dit onderwerp, www.rotterdam.nl/wonenleven/langer-thuis . Deze website geeft een goed beeld van alle aspecten en initiatieven op dit
terrein. Marga Brijs neemt contact op met de betreffende wethouder. Martha Vonk heeft een
lijst rondgestuurd om in kaart te brengen hoe preventievriendelijk de gemeente is. Er is een
stappenplan om deze thema’s uit te diepen. Marga Brijs stuurt dit plan nog een keer rond.
Besloten wordt om, als alle informatie over dit onderwerp in kaart gebracht is en de nieuwe
leidinggevende van de beleidsgroep ‘Samenleven’ van de gemeente, Patrick Verstoep,
ingewerkt is, te bekijken of er een aparte werkgroep in het leven geroepen wordt of dat het
binnen de reguliere werkgroepen blijft. Sjoukje van der Loo gaat met clustermanager Patrick
Verstoep een datum voor een gesprek prikken.
7. Themavoorstellen van de gemeente.
In het rijtje onderwerpen staat preventie niet apart vermeld, dat valt onder de Wet Publieke
Gezondheid. Henk van Goor wijst ons op de website van het Zonnehuis in Vlaardingen, waar de
AS wellicht haar voordeel mee kan doen. Hij gaat de site met ons delen via Sjaak Sprong. Het is
interessant om te weten hoe het Zonnehuis haar 600 vrijwilligers aan zich bindt. Dat komt ooit
van pas bij één van de onderwerpen. De conclusie is dat er veel te lezen is over ouderenbeleid
en preventie en dat er wellicht nog meer over gesproken wordt, maar worden die woorden ook
daden?
8. Nieuw voorstel vergoedingsregeling Adviesraad.
De regeling die vorige vergadering is aangenomen wordt weer teruggedraaid na een overleg
dat wat dieper op de kwestie in ging. Het nieuwe voorstel is om de DP-leden dezelfde
vergoeding te geven als de AS-leden. Bart Luttik legt uit hoe dit budgettair mogelijk is. Sjaak
Sprong maakt bezwaar tegen de procedure van het weer intrekken van een voorstel, nadat dit
is aangenomen en dat nu uitgesmeerd is over twee vergaderingen. Bart Luttik weerlegt met dat
sommige onderwerpen even moeten indalen en dat het DB er niet aan ontkwam het te
cancelen. Iedereen gaat akkoord met het terugtrekken van het eerste voorstel en met het
toekennen van € 150 aan de leden van de Deskundigenpool.
Bart polst de vergadering over het gebruik van een Ipad om het verslinden van de bergen
papier te beperken. Over de aanschaf van een I Pad zal een protocol opgesteld moeten worden.
Niemand is tegen.
9. Bespreekpunten DB van 21-02-2018.
Alles wat daar op stond, kwam ook op de agenda voor.
10. Rondvraag.
Marga Brijs: De maand april is een goede maand om weer met advertenties te gaan starten en
om weer op wervingspad te gaan. Voorkeur gaat uit naar jongeren en jongeren met een
migratieachtergrond. De Schakel levert niet veel op, dus moet het zoekterrein vergroot
worden, clubs met een eigen blad, verenigingen met een publicatiemogelijkheid etc.
Op de conferentie van 6 april komt dit “probleem” ook aan de orde. Volgende vergadering op
18 april komt de fotograaf om nieuwe foto’s te maken. De website heeft nog foto’s van mensen
die geen lid meer zijn..

Sjoukje van de Loo: attendeert de vergadering op een mevrouw met Turkse achtergrond die
zeker geschikt zou zijn voor de AS, maar ze is politiek actief. Wellicht heeft ze voor de AS
bruikbare contacten.
Els Klop: Op 15 maart in de DrieMaasHave een bijeenkomst van het vrijwilligersnetwerk. Els
heeft contact gehad met Hans Bekker, voormalig directeur van Humanitas, grondlegger van
meer huiselijkheid in de verpleeghuizen. Els nodigt geïnteresseerden uit voor een rondleiding
in een verpleeghuisunit nieuwe stijl op Rozenburg. Aanmelden bij Els.
Aan Marga, Frans en Janneke worden achterstallige verjaardagboeketten overhandigd.
11. Er is geen besloten deel van de vergadering.
12. Sluiting.
Bart Luttik bedankt allen en sluit de vergadering.

