
 

NOTULEN 

ASD 

Datum:  12-02-109 

Tijd:  19.00 uur 

Plaats:  Radar, Broekhem 20 

Aanwezig:  Dhr. G. RuIen, mevr. M. van de Heijden, dhr. Eurlings , dhr. L. Lebens,  mevr. I. 
Paulussen , mevr. M. van de Pol, mevr. F. Rokx , dhr. C. Savelkoul, dhr. Ph. Wolfs.. 

Afwezig met kennisgeving: Mevr. F. Rokx, mevr. R. Wouters. 

1. Opening. 

De voorzi)er heet de leden welkom en opent de vergadering. 

2. Mededelingen. 

- Kredietbank 12 maart. 

Een medewerker van de Kredietbank komt op 12 maart informa=e geven over het 
armoedebeleid. 

- Gesprek met mevr. Janssens d.d. 05-02-2019. 

Terugkijk op bijeenkomst ambtenaren van 4 februari. De ambtenaren hebben posi=ef 
gerageerd. 

- Agenda wethouder d.d. 19-02-2019. 

Agendaspunt: Werkwijze met de gemeente en prioriteiten ASD. 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 
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10-01-2019 Burgerkracht Limburg; Uitnodiging conferen=e “In gesprek met “ d.d. 
07-02-2019. 

17-01-2019 Kamer van Koophandel: Inschrijving Lei Lebens. 

22-01-2019 Provincie Limburg: Uitnodiging raadsconferen=e “Help Z-Limburg met een 
trendbreuk” d.d. 18-02-2019. 

25-01-2019 Burgerkracht Limburg: Manifest 2018 Jeugdhulp (zie bijlage). 

Verzoek advisering Jeugdbeleid toevoegen ingekomen stukken. 

Uitgaande stukken. 

28-01-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Wisselingen in het bestuur van de s=ch=ng 
ASD. 

Dhr. Ru)en gee_ in  een reac=e aan Burgerkracht aan, dat het manifest 2018 Jeugdhulp 2018 
wordt betrokken bij het advies dat de ASD gaat geven over het beleid Jeugdhulp. 

Dhr. Lebens  is van mening  dat het geen  meerwaarde hee_ om de regio te betrekken bij de 
advisering van het Jeugdbeleid. 

4. Concept-notulen vergadering d.d. 15-01-2019. 

Notulen worden vastgesteld. 

5. Discussie nieuwe werkwijze ASD (zie bijlagen). 

Dhr. Lebens: Mist een essen=eel onderdeel. Op welke manier  gaat de ASD  in contact komen 
met de burgers. Wat kan de ASD doen? Leden kunnen bij diverse verenigingen of 
kernoverleggen hun oor te luister leggen wat de mening van de burger is. Wie gaan dit 
uitvoeren. Hoe ga je de aangeleverde informa=e verwerken. Afspraken maken. 

Volgende vergadering iedereen voor zichzelf duidelijk maken hoe men zich gaat richten op 
inwinnen van informa=e. 

Taalborrel. 

Dhr. Savelkoul hee_ in de bijeenkomst de uitleg aangehoord wat er bij de mensen lee_. Hoe 
gaan we om met het vervolg?  Tijdens een  vergadering kan de ASD dit onderwerp bespreken. 

Tekst dhr. Ru)en d.d.  1 februari. 

Dhr. Wolfs: Is het eens met de tekst van dhr. Ru)en. 

De inhoud van beleidsstukken beoordelen door de bril van de burger. Een gesprek met de 
ambtenaar hoe_ niet per defini=e verkeerd te zijn. De ASD moet de ambtenaar informeren 
over de input van de burgers. Als de gemeente niet reageert zal de ASD in het advies de visie 
van de bewoners weergeven. 

Dhr. Ru)en past de tekst  van 1 februari aan. Mevr. van de Pol zal de lijst van teams 
aanpassen  en naar de leden sturen. 
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Dhr. Eurlings kan zich  niet  vinden in de nieuwe werkwijze  en besluit zijn medewerking aan 
de ASD te stoppen.  

Prioriteiten 2019. 

- Armoedebeleid onder kinderen. 

- Eenzaamheid. 

- Psychische nood bij jeugd. 

- Ombudsman. 

- Maatschappelijke diensfjd. 

- Laaggele)erdheid. 

6. Speerpunt LaaggeleIerdheid. 

Agendapunt volgende vergadering. 

7. Rondvraag/Rondje actueel. 

Dhr. Wolfs: WMO-consulenten. Hee_ het idee dat er bij de WMO-consulenten wachfjden 
zijn. Signalen wachfjden WMO-consulenten agendapunt overleg met de wethouder. 

8. Slui_ng. 

De voorzi)er dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

De defini_eve notulen vastgesteld d.d. 12-03-2019. 
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