CONCEPT-NOTULEN
ASD

Datum:
Tijd:

17-09-2019
19.00 uur

Plaats:

Radar, Broekhem 20

1. Opening.
Presentatie inzake eenzaamheid door dhr. van Ekdom.
Aanpak Eenzaamheid in Beekdaelen en Valkenburg aan de Geul.
Zet zich vanuit KBO Limburg actief in voor eenzaamheid in Schinnen en
Beekdaelen.
Heeft samen met de wethouder in Schinnen het thema eenzaamheid uitgebouwd
naar een lokale coalitie tegen eenzaamheid.
In beeld brengen van wat er al gebeurt.
-

Waar vindt men eenzame mensen

-

Signalering en opvolging.

Om iets te bereiken moet er:
-

Een burgerinitiatief worden gevormd.

-

Steun van de gemeente is nodig.

Het KBO Limburg wil:
-

In beeld brengen en verbinden van initiatieven

-

Stimuleren en steunen van lokale initiatieven

-

IPzetten van pilots mmv universiteit Maastricht

-

Betrekken maatschappelijk middenveld (alle organisaties die maatschappeljk
bezig zijn)

-

Leeftijd 50+ als uitgangspunt nemen. Raad voor de ouderen (2 limburgse leden).
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Eenzaamheid GGD-regio.
-

Eenzaamheid geldt ook voor mensen die veel contacten hebben (is uit onderzoek
gebleken).

-

Armoede kan een oorzaak zijn.

-

Sociale eenzaamheid door bv het wegvallen van de partner.

-

Existentiele eenzaamheid omdat ze vanaf jonge leeftijd niet in staat zijn om
contacten te onderhouden met andere mensen.

14 % van de jongeren is ernstig eenzaam blijkt uit onderzoek.
Aanpak.
-

Contactgerichte activiteiten

-

Individueel in gesprek gaan met de betrokkene.

-

Signalering

-

Opvolging (dialoog, coalitie)

-

Eenzaamheidstrainigen om een gesprek met de betrokkene te voeren.

Gesprekspunten

2. Mededelingen.
Agenda 4a: Vice-voorzitter ASD.
Gesprek met Marion is niet doorgegaan
Laaggeletterdheid gesprek wethouder Bisschops d.d. 28-08-2019
Goed gesprek over de aanpak .
Afspraak met gemeente Vaals en Gulpen-Wittem voor het aanstellen van een
ambtenaar voor laaggeletterdheid. Een coördinator laageletterdheid is aangesteld
door de bibliotheken.
De wethouder houdt de ASD op de hoogte over de ontwikkeling.
Opmerkingen leden ASD:
-

Dit onderwerp moet op de agenda blijven staan. Belangrijk is dat vanuit de
gemeente de teksten leesbaar moeten zijn. Burgers kunnen in hun omgeving
laageletterdheid signaleren.

-

Afspraken maken over een vervolg van aanpak.

-

Voorkomen dat mensen gestigmatiseerd worden en geisoleerd worden.

-

De gemeente moet vooral goed nadenken over de aanpak.
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Vrijwilligersdag d.d. 12-10-2019.
De ASD krijgt de gelegenheid om in een pauzemoment in een ruimte informatie te
geven over de ASD.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
20-06-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Reactie College B&W op advies
ASD inzake beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg , Beleidskader 2019-2022,
inspraakreacties Beleidsplan 2019-2022.
04-07-2019 Burgerkracht (de Pijler): Uitnodiging onderzoek Participatiewet 2019.
05-07-2019 Fed. Gehandicaptenorganisaties: Uitnodiging thema-avond d.d.
11-07-2019.
12-07-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Budget ASD 2019.
16-07-2019 Burgerkracht Limburg: Vooraankondiging documentaire De
Schuldmachine.
16-07-2019 Kunst- en Cultuurraad: Uitnodiging vrijwilligersdag d.d. 12-10-2019.
23-07-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Jaarverslag ASD 2018.
30-07-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging informatieavond
Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2023.
31-07-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies CEO WMO en Jeugd.
05-08-2019 Antidiscriminatievoorziening Limburg: Virtual reality-project.
07-08-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging symposium over
eenzaamheid d.d. 08-10-2019.
26-08-2019 Burgerkracht: Uitnodiging voorpremière de Schuldmachine d.d.
12-09-2019.
26-08-2019 Mantelzorg NL: Verzoek om informatie mantelzorgondersteuning
Valkenburg aan de Geul.
Uitgaande stukken.
09-05-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Jaarverslag ASD 2018.
27-08-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies ASD aan het College van
B&W inzake de CEO WMO 2018.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 11-06-2019.
Notulen worden vastgesteld.
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4a. Plaatsvervangend voorzitter ASD.
Dhr. Lebens stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend voorzitter van de ASD.

5. Presentatie resultaten Sociaal Domein (zie bijlage).
Dhr. Rutten vraagt aan mevr. Janssens of zij in het overleg met de wethouder een
toelichting op de cijfers van de presentatie resultaten Sociaal Domein en het
financieel overzicht van de gemeente wat aansluit op de jaarrekening aan de ASD
kan toelichten.

6. Uitstapje ASD d.d. 04-10-2019.
In Abdij van Mamelis worden geen rondleidingen gegeven.
Gekozen wordt voor het wijndomein Martinus in Vijlen.
Om 14 uur kan een reguliere rondleiding gegeven worden van 2 uur, daarna een
diner.
Dhr. Savelkoul vraagt na of bij Omnibuzz het vervoer geregeld kan worden i.c.m.
aanvulling van eigen auto’s.

7. Rondvraag/Rondje actueel.
Werkgroep welzijnscoach en beweegmakelaar.
Er heeft eenoverleg plaats gehad over de functie van welzijnscoach en
beweegmakelaar. Hierbij waren een huisarts, mevr. Paulussen, de
combinatiefunctionaris, dhr. Vijgeboom en mevr. Janssens aanwezig.
Er komt een multifunctioneel centrum in de grote kerk met huisartsen uit Valkenburg
en Schin op Geul.
Mevr. Paulussen stelt kritische vragen over de samenstelling van de werkgroep.
Zit niet namens de ASD in de werkgroep. Zal aan de gemeente duidelijk maken dat
ze op persoonlijke titel in de werkgroep zit.
Ouders van kinderen van autisme krijgen van de gemeente de mogelijkheid om deel
te nemen aan de cursus ” Autisme op je bord”.
Mevr. Rokx: Wil stoppen met de ASD. Stelt zich wel beschikbaar als adviseur. In de
vergadering van december wordt hierop teruggekomen.
Dhr. Savelkoul: Vraagt aandacht voor het TVprogramma We zien ons.
Dhr. Wolfs is op 8 oktber verhinderd.
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Dhr. Lebens: Website. Dhr. Lebens en mevr. Paulussen maken een afspraak om de
website af te ronden.
Agendapunt volgende vergadering.

8. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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