
 

NOTULEN 

ASD 

Datum:  10-12-2019 

Tijd:  19.00 uur 

Plaats:  Radar, Broekhem 20 

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

Afwezig met kennisgeving: Dhr. C. Savelkoul. 

1. Opening. 

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

2. Mededelingen. 

Mevr. van de Pol zal het vergaderschema doorsturen naar de leden. 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 

15-11-2019 TV Valkenburg: AdvertenFe aanbod. 

22-11-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Dankbrief deelname Een tegen  

09-12-2019 Raad van ouderen: Adviesraad van ouderen eenzaamheid-zingeving. 

 Mail over beweegmakelaar 2 november vermelden bij ingekomen stukken. 

Scannen en doorsturen. 

Bijeenkomst cliëntenraden 21 november, mevr. van de Heijden stuurt de notulen door, bijlage 
bij de stukken volgende vergadering. 
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4. Concept-notulen vergadering d.d. 12-11-2019. 

Afwezig: Mevr. Paulussen. 

Mevr. van de Pol zal het nieuwe emailadres doorgeven aan de afdeling voorlichFng 
gemeente. 

Verwijderen: In de vastgestelde notulen t.b.v. de website  worden geen namen vermeld. 

Agendapunt 8 : ASD-dag i.p.v. uitstapje. 

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland regio-agenda 2020 bijlage bij vergaderstukken 
volgende vergadering . 

Notulen worden vastgesteld. 

5. Stand van zaken website. 

- Het persmoment wordt in overleg met de Limburger en TV Valkenburg voorbereid. 

- Er wordt een gezamenlijke inspanning van de leden gevraagd om de website actueel te 
houden. 

6. Vergoedingen leden ASD. 

De ASD is op zoek naar nieuwe leden. Om dit te bereiken wordt onderzocht of  de 
bestuursleden een hogere vergoeding van de gemeente kunnen krijgen om gemoFveerde 
(jonge) mensen  en een gevarieerde raad te krijgen. De ASD heeX meer deskundigheid nodig  
om betere adviezen te geven. Daarom worden er hogere eisen aan nieuwe leden gesteld. 

Na 1 januari wordt de vergoeding met een plan van aanpak met de gemeente besproken. 

7. Vacaturestelling (zie bijlagen). 

Wijzigingen tekst vacature. 

De maandelijkse vergoeding wordt uit de tekst verwijderd. 

Stuur voor … een korte moFvaFe en beknopte CV naar… 

De laatste regel en “zie ook onze website”. 

De correspondenFe van de kandidaten wordt door de secretaris naar de leden doorgestuurd. 

Zij geven een beoordeling van de kandidaten. 

Gesprekken. 

Er wordt met de voorzi)er en een lid van de ASD een gesprek met de kandidaat aangegaan. 

PublicaFe van de tekst januari/februari op de website van de ASD en TV Valkenburg. 

Kandidaten krijgen een maand de Fjd om te reageren. 
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8. Planning ASD-dag  september, oktober 2020. 

Mevr. van de Pol prikt een datum op een vrijdag in september. 

In januari de studiedag plannen. Agendapunt 14 januari. 

9. Rondvraag/Rondje actueel. 

De leden maken zich zorgen over de jeugdzorg en de tekorten in  het onderwijs. 

10. Slui`ng. 

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

De defini`eve notulen vastgesteld d.d. 14-01-2020. 
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