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Notulen  
 

Overleg: Algemeen bestuur Rogplus Locatie: Microsoft Teams 

Voorzitter: Mevr. C. Bronsveld Datum:  15 september 2022 

Notulist: Mevr. C. Deykerhoff Tijd:  09.15 – 10.15 uur 

Vertrouwelijk: Vertrouwelijk  

   

 

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

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

  Dhr. B. Bikkers (lid, wethouder gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. D. Mulder (lid, wethouder gemeente Maassluis) 

  Mevr. P. Zwang (lid, wethouder Schiedam)  

  Dhr. D. Ergin (lid, wethouder Schiedam)  

  Mevr. J. Klooster (beleidsambtenaar gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. A. van Donkelaar (beleidsambtenaar gemeente Schiedam) 

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

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

  Dhr. F. Rost (Rogplus, manager Bedrijfsvoering) 

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

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

   

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

  Mevr. J. Simons (beleidsambtenaar gemeente Maassluis) 

   

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Mevrouw Bronsveld opent de vergadering en een kort voorstelrondje volgt. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  

 

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 7 juli 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Begrotingswijziging 2022 en halfjaarcijfers 
De heer Rost geeft een toelichting. De jaarcijfers worden als ijkpunt gezien voor het al dan 

niet wijzigen van de begroting. In dit geval is er sprake van significante verschillen en volgt 

het voorstel om de begroting naar beneden bij te stellen. Dit zal tevens leiden tot wijzingen in 

de begroting 2023; ook daar zijn ontwikkelingen gaande die nog niet inzichtelijk waren bij het 

opstellen ervan. Voor 2023 volgt een tweede ontwerpbegrotingswijziging door de start van de 

Jeugdhulpopdracht met ingang van 1 januari 2023.  

De werkdruk binnen Rogplus is hoog, vacatures staan uit, het blijft echter lastig om personeel 

te vinden en te behouden en dit betreft een landelijk probleem. Met Tzorg volgen gesprekken 

over de mogelijkheid van inzet van zzp-ers en studenten. Met de Schoon Huis aanbieders 

worden de mogelijkheden besproken over het contracteren van extra aanbieders. Uiteraard 
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houden de consulenten goed in de gaten welke inwoner de hulp het meest dringend nodig 

heeft, ondanks de wachtlijsten is er wel ruimte voor spoed- en maatwerkgevallen. Daarnaast 

wordt gekeken hoe de processen effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden, bij 

Schoon Huis wordt al gewerkt met een lichte toets.  Het bestuur wijst op het belang van goed 

werkgeverschap. 

De aanbiedingsbrieven worden aangepast en samen met de begrotingswijziging door het 

bestuur aan het college en vervolgens de raad aangeboden. Er hoeft geen zienswijzetraject 

in gang gezet te worden. 

 

5. Begrotingswijziging 2023  
Herijking vindt op twee momenten plaats, het effect daarvan is zichtbaar in deze wijziging, die 

te maken heeft met de prijsontwikkeling en het totale aantal cliënten. De kosten van 

Jeugdhulp in Vlaardingen zijn meer gestegen dan in Maassluis en Schiedam; de wijkteams in  

Maassluis hebben een contract tot 2023 dat gefinancierd wordt door de gemeente zelf.  

Doelgroepenvervoer is nog onvoldoende helder om in deze wijziging op te nemen. 

 

6. Verordening 
Het Algemeen Bestuur stuurt de wijziging op de verordening door naar de raad die deze vast 

moet stellen. Het bestuur neemt kennis van de wijziging. De colleges stellen conform de 

nieuwe GR de beleidsregels 2023 vast, de beleidsregels 2022 zijn vastgesteld door het 

bestuur van het toenmalige GO en dienen door het DB ingetrokken te worden per 31 

december, te besluiten tijdens de vergadering van 14 december.  In de GR wordt een 

aanpassing gedaan met betrekking tot het tijdstip van aanleveren van de cijfers. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 
Mevrouw Zwang laat weten dat Stroomopwaarts haar medewerkers helpt met tips en tricks 

met betrekking tot de hoge gas- en elektriciteitsrekeningen. Wellicht kan Rogplus haar 

medewerkers ook hulp bieden bij vragen. Goede zorg voor de medewerkers is belangrijk.  

  

8. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

 

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

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 februari 2023 

 

 

 

Mevrouw. C. Bronsveld- Snoep, voorzitter 

 


