
 

Verslag bestuursvergadering  
 

Overleg: bestuursvergadering Rogplus Locatie: Microsoft Teams 

Voorzitter: Mevr. C. Bronsveld-Snoep Datum:  8 juli 2021 

Notulist: Mevr. C. Deykerhoff Tijd:  10.30 – 11.00 

Vertrouwelijk: Openbaar  

   

 

Aanwezig:  Mevr. C. Bronsveld- Snoep (voorzitter, wethouder gemeente Maassluis) 

  Mevr. J. Silos- Knaap (lid, wethouder gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. P. Van Aaken (lid, wethouder gemeente Schiedam) 

  Mevr. A. van Donkelaar (beleidsambtenaar gemeente Schiedam) 

  Mevr. J. Simons (beleidsambtenaar gemeente Maassluis) 

  Mevr. J. Klooster (beleidsambtenaar gemeente Vlaardingen) 

  Dhr. A. van Genabeek (Rogplus, algemeen directeur) 

  Dhr. F. Rost (ROGplus, manager administratie) 

  Dhr. C. Jansen (ROGplus, manager bedrijfsvoering) 

  Mevr. R. Kooiman-Visser (ROGplus, manager uitvoering) 

  Mevr. C. Deykerhoff (ROGplus, directieassistente) (verslag) 

   

Afwezig:  

 

Openbaar deel 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Mevrouw Bronsveld opent de vergadering een heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 



 

 

3. Verslag bestuursvergadering 3 juni 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Presentatie Fief 
Fief is het online platform voor en door ouderen, Sonja Brands en Quinten Ooms geven een 

presentatie aan het bestuur waarin zij het ontstaan van het platform, het effect, de resultaten en de 

toekomst toelichten. De presentatie wordt enthousiast ontvangen. Het bestuur ontvangt graag een 

terugkoppeling over de opbrengst, welke artikelen kunnen een terugkoppeling zijn naar een ander 

element van Rogplus om op deze wijze eventueel te komen tot nodige beleidsmatige acties. 

Momenteel wordt Fief gefinancierd uit innovatiesubsidie. Er wordt veelal gewerkt met vrijwilligers. De 

presentatie liet al zien dat het een succesvol innovatief project is. Samenwerking met Seniorenwelzijn 

is door Covid nog niet optimaal maar zal zo spoedig mogelijk op de agenda geplaatst worden, evenals 

ZorgSamen MVS, SOL en Positieve Gezondheid. Na evaluatie wordt bepaald of het voortgezet kan 

worden. De gemeenten hebben zelf ook een platform voor ouderen, kan Fief hiermee samenwerken? 

Fief is een middel om andere platformen te kunnen vinden en is gericht op (kleinere) buurtinitiatieven 

met name in en om Maassluis en zal in de toekomst meer verbinding zoeken met bredere platformen. 

5. Jaarstukken 2020 

De jaarstukken worden vastgesteld. 

 

6. Begroting 2022 

De Begroting wordt vastgesteld. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen onderwerpen 

 

8. Sluiting 

Mevrouw Bronsveld dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

 

 

Besloten deel 

 

1. Bekrachtiging parafenbesluit individuele bezwaarschriften Wmo (besluit)  
Het besluit wordt doorgenomen en geaccordeerd.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare bestuursvergadering van 16 september 2021 

 

 

Mevrouw. C. Bronsveld- Snoep, voorzitter 


