
 

NOTULEN 

ASD 

Datum:  14-01-2020 

Tijd:  19.00 uur 

Plaats:  Radar, Broekhem 20 

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

1. Opening. 

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

Thema bij planning scholingsdag : Terugkijken op 2019. 

2. Mededelingen. 

Gesprek met mevrouw Janssens d.d. 08-01-2020. 

Onderwerpen: 

- Agenda overleg wethouder. 

- Prioriteiten ASD. 

- Kostenontwikkeling Sociaal Domein. 

- Mantelzorgcompliment van € 200 per persoon. 

- Eenzaamheid. Mevr. Janssens komt met een samenvaMng in het overleg op 21 januari. 

- Teamplan ambtenaren. Kan niet op de website worden geplaatst. 

- Brief vergoedingen leden ASD. Huidig budget is niet voldoende om als ASD goed te 
funcQoneren. Dhr. Ru+en stelt een brief op voor de gemeenteraad. 

Afspraak: In de vergadering de agenda van het overleg met de wethouder vaststellen. 
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Dhr. Ru+en stelt, na het overleg met de wethouder, een brief op voor het College inzake de 
bezorgdheid van de ASD over de gang van zaken m.b.t. het contact met de contactambtenaar. 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 

11-12-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: We+elijke vergoedingen leden ASD 

18-12-2019 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies inzake de rapportages CEO over WMO 
en Jeugdhulp in 2018. 

4. Concept-notulen vergadering d.d. 10-12-2019. 

Afwezig dhr. Savelkoul. 

Agendapunt 5. 28 Januari is gekozen omdat TV Valkenburg en de Limburger aanwezig kunnen 
zijn. 

Agendapunt 6 4e regel dubbel “hee^”. 

De notulen worden vastgesteld. 

5. Stand van zaken website/persmoment. 

Dhr. Lebens maakt een powerpointpresentaQe over de website. 

Dhr. Lebens verzorgt de taart met het logo van de ASD 

6. Werving nieuwe leden. 

PublicaQes: 

- Plaatsen op TV Valkenburg. 

- Via Valkenburg. 

- De Limburger. 

- Website ASD. 

7. Is er een voorlopig advies mogelijk aan het College van B&W inzake eenzaamheid? 

Het Provinciaal project eenzaamheid wordt binnenkort gepresenteerd. De gemeenten, 
universiteit en GGD ’s worden uitgenodigd om mee te doen. 

Op 21 januari komt mevr. Janssens met een inventarisaQe van de bijeenkomst in oktober 
2019. 

De ASD stelt een prioriteitenlijst op voor aanbevelingen aan het College. 

Movisiedocument  doorsturen naar de leden. 
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Eenzaamheid agendapunt vergadering februari. 

Aan de wethouder wordt in het overleg gevraagd wat er met de punten, die de burgemeester 
in zijn toespraak hee^ gemeld, gebeurt in 2020. 

Het volgende thema voor de vergadering is armoede. 

8. Planning ASD-dag 2020 (2e of 4e week in september). 

Planning scholingsdag 2020. 

 11 september ASD-dag. 

 Scholingsdag: EvaluaQe werkwijze ASD en vervolg. 

Dhr. Ru+en gaat Burgerkracht vragen om een ervaringsdeskundige de scholingsdag van de 
ASD voor te laten zi+en. Wat moet de ASD wel of niet doen  om haar werk goed te doen. Wat 
moet de ASD wel of niet oppakken. De voorbereiding gebeurt door dhr. Ru+en, mevr. van de 
Heijden en dhr. Lebens. 

Datum: laatste 2 vrijdagen van maart en de eerste 2 vrijdagen begin april. 

9. Rondvraag/Rondje actueel. 

- Op 14 april is dag van de PrevenQe. Wat doet de gemeente hier mee? 

- Gezond In De Stadsgelden (GIDS), InnovaQebudget. Wat doet de gemeente met deze 
gelden? 

- De Seniorenraad hee^ een carnavalsmiddag georganiseerd. 

- Het project Rik Prinsen stelt een donaQe beschikbaar voor besteding aan eenzame 
ouderen. De moeilijkheid is om deze mensen te bereiken. Dit is de mededeling van de 
Seniorenraad 

- Mevr. Wouters is mogelijk 21 januari verhinderd. 

- Leden worden verzocht  om 12.30 uur aanwezig te zijn bij de StaQonnerie.  

10. Slui]ng. 

De Voorzi+er dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

De defini]eve notulen vastgesteld d.d. 11-02-2020 
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