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Notulen  
 

Overleg: Algemeen bestuur Rogplus Locatie: Microsoft Teams 

Voorzitter: Mevr. C. Bronsveld Datum:  17 februari 2022 

Notulist: Mevr. C. Deykerhoff Tijd:  09.30 – 10.30 uur 

Vertrouwelijk: Vertrouwelijk  

   

 

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) 

  Dhr. D. Ruseler (wethouder Schiedam) 

  Dhr. S. Kuiper (wethouder Maassluis) 

  Mevr. J. Simons (beleidsambtenaar gemeente Maassluis) 

  Mevr. J. Klooster (beleidsambtenaar gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. A. van Donkelaar (beleidsambtenaar gemeente Schiedam) 

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

  Mevr. I. de Jonge (Rogplus, beleidsadviseur/ accounthouder MVS)   

  Dhr. C. Jansen (Rogplus, adjunct- directeur)   

  Dhr. F. Rost (Rogplus, manager Bedrijfsvoering) 

  Mevr. C. Deykerhoff (Rogplus, directiesecretaresse) (verslag) 

   

Afwezig:  Mevr. R. Kooiman- Visser (Rogplus, manager Uitvoering) 

  Dhr. B. de Leede (wethouder Vlaardingen) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Mevrouw Bronsveld opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Agendapunt 5, 

regeling op de uitgangspunten voor financieel beleid wordt niet in deze vergadering 

behandeld. Het wordt geagendeerd voor de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur.   

 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  

Mevrouw van Donkelaar ontvangt nog graag het aangepaste Reglement van Orde. Dit wordt 

nagezonden. 

Met het zicht op de komende verkiezingen van de gemeenteraden, ontvangt de heer Kuiper  

graag een overdrachtsdocument voor het eventuele nieuw te vormen bestuur. Rogplus zegt 

toe dit document op te stellen, evenals een inwerkprogramma voor de raden. 

 

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 22 december 2021 
 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Begrotingswijziging 2022 
 

De heer Rost geeft een toelichting. 
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De voornaamste redenen voor de wijziging van de Begroting 2022 zijn dat bij het opstellen 

van de primaire begroting een aantal punten is achterhaald. Verondersteld werd dat de Covid 

pandemie in 2022 tot een einde zou komen. Tevens is 2021 een jaar geweest waarin nieuwe 

contracten Schoon Huis, Rollen en Meedoen in de Stad een beter beeld geven over het effect 

van deze contracten en het gebruik van de voorzieningen, evenals de stelselwijziging bij een 

aantal voorzieningen. De Uitvoeringsorganisatie Jeugd is ook pas na de primaire begroting 

vastgesteld en de nieuwe CAO kan nu ook in het overzicht verwerkt worden. Bij de opstelling 

van de nieuwe Begroting wordt opgenomen wat naar verwachting meer nodig zal zijn voor 

2023.  

Voor de raden wordt een aanbiedingsbrief opgesteld bij de Begrotingswijziging, waarin tevens 

de regels van de procedure en het wel of niet opstellen van een Zienswijze worden 

opgenomen. De gemeenten stemmen onderling af wanneer deze documenten naar de 

colleges worden verzonden. 

 

 
5. Regeling op de uitgangspunten voor financieel beleid 

Dit punt wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende vergadering van het Algemeen 

Bestuur. 

 

6. Wat verder ter tafel komt 
Het bestuur dankt de heer Ruseler voor zijn inzet als lid van het Algemeen Bestuur Rogplus 

en wenst hem veel succes in de nieuwe functie. 

Met betrekking op het preventief toezicht op Vlaardingen door de Provincie, met name op 

Wmo en Jeugdzorg laat mevrouw Silos weten dat de hogere cijfers in Vlaardingen deels 

verklaarbaar zijn door het hoge percentage ouderen en de uitvoering van de taak als 

centrumgemeente.  

  

7. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Bronsveld dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 

 

 

 

Mevrouw. C. Bronsveld- Snoep, voorzitter 

 


