
 

NOTULEN 

ASD 

Datum:  11-02-2020 

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. C. Savelkoul, dhr. Ph. Wolfs, mevr. Wouters. 

1. Opening. 

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

Informa8e over website en facebook door Geert Lebens. 

Facebook pagina ASD. 

Na een reac8e op facebook wordt aan de berichtgever vermeld dat het bericht in de 
vergadering van de ASD wordt behandeld. Mevr. Paulussen en, als ondersteuner dhr. Lebens, 
houden de facebookpagina  bij. 

 De regionale  adviesraden wordt via facebook benaderd om gegevens uit te wisselen. 

 Website. 

 Links die op de website kunnen worden geplaatst: 

- Seniorenraad 

- Kernoverleggen 

 De Koepel Adviesraden geeK cursussen over het gebruik van social media. 

Voorstel om samen met de regionale adviesraden de Koepel in Zuid-Limburg de cursus te  
laten verzorgen.  

2. Mededelingen. 

Jaarverslag 
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Concept-jaarverslag in volgende vergadering bespreken. 

  

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 

28-01-2020 Burgerkracht Limburg: Uitnodiging finale bijeenkomst eenzamer jongeren d.d. 
10-02-2020. 

03-02-2020 Landelijk bureau Kans: Uitnodiging regionale bijeenkomst voor VG 
belangenbehar8gers d.d. 04-03-2020. 

Uitgaande stukken. 

03-02-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies ASD aan het College van B&W inzake 
contacten met ambtenaren. 

4. Concept-notulen vergadering d.d. 14-01-2020. 

Agendapunt 2.  

Mantelzorgcompliment is € 200.  

Agendapunt 9. 

Project Rik Prinsen: Toevoegen. Namens de Seniorenraad is dit de mededeling. 

De moeilijkheid is om deze mensen te bereiken. De vraag verwijderen. 

Notulen worden vastgesteld. 

  

Besluitenlijst overleg wethouder met de ASD d.d. 21-01-2020. 

Nieuwe datum overleg wethouder. 

7 april – 31 maart – 14 april aan mevr. Vrencken doorgeven. 

Budget Innova8esubsidies. 

- Wat houdt het onderzoek vrijwilligerswerk in? 

- De leden vragen zich af of al deze projecten voldoen aan de criteria. 

- De ASD heeK gesproken over de besteding van het innova8ebudget  over de afgelopen 
jaren en constateert  dat er nog ruimte over is om de komende jaren nieuwe projecten in 
te dienen. 

Agendapunt volgend overleg. 

5. Voorlopig advies inzake eenzaamheid. 
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De ASD probeert om samen met de gemeente te komen tot een  goede aanpak van 
eenzaamheid. 

Opmerkingen: 

- Maak haast met “Zeg nee tegen eenzaamheid in Valkenburg aan de Geul”. 

- Gemeente zou rekening moeten op met ouderen die geen toegang hebben tot internet 
m.b.t. de introduc8e van de sociale kaart en het opze)en van het meldpunt. 

- Er staan een aantal ac8viteiten in het plan, maar de ASD adviseert om het instellen van 
een meldpunt en de trainingen snel te realiseren. 

- Communica8e niet alleen digitaal en doorlopend. Doelgroepgerichte communica8e. 

6. Regionale agenda ASD Maastricht-Heuvelland. 

Er komt een vervolg op de regionale agenda ASD Maastricht-Heuvelland. Eenaantal zaken 
worden door Masstricht uitgevoerd.Het projectgewijs werken wordt afgenomen. In plaats 
daarvan wordt gewerkt aan regionale kennis- en ontwikkelingstrajecten. 

Agendapunt volgende vergadering. 

7. Planning scholingsdag 2020. 

Datum wordt nog vastgelegd. 

8. Evalua]e persmoment website ASD d.d. 28-01-2020. 

De opkomst was goed.  Aanwezigen  waren geinteresseerd in de nieuwe website. 

TV Valkenburg heeK opnames gemaakt en de journalist en fotografe van de Limburger waren 
aanwezig. 

9. Agendapunten overleg wethouder d.d. 24-03-2020. 

Overleg 24 maart. 

Agendapunten. 

- Innova8esubsidie. 

- Uitkomst bijeenkomst armoedeval. 

- Jopp.  
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10. Rondvraag/Rondje actueel. 

- Vooraf aan de vergadering een actualiteit aangeven voor de Rondvraag/Rondje actueel. 

- Wat is de stand van zaken vergoedingen leden ASD? 

- Nieuwe kandidaat ASD. 

Dhr. Ru)en  en mevr. Rokx hebben een gesprek met de nieuwe kandidaat.  

11. Slui]ng. 

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

De defini]eve notulen vastgesteld d.d. 10-03-2020.
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