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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 10-03-2020 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  10-03-2020 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  Radar, Broekhem 20 
 
Aanwezig: Dhr. G. Rutten, 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, dhr. N. Hazen. 
 
 

1. Opening. 
Kennismaking kandidaat-lid dhr. Noah Hazen. 
De leden van de ASD stellen zich aan dhr. Hazen voor. 
Noah studeert bestuurskunde in Amsterdam en zit in zijn laatste studiejaar. Heeft opTV 
Valkenburg de presentatie van de website gezien en zich bij de ASD aangemeld als 
kandidaat-lid. Heeft daarna een gesprek gehad met dhr. Rutten en mevr. Rokx. 
Naar de mening van Noah zijn  er in Valkenburg aan de Geul veel verschillen op het gebied 
van jeugd.  Hij  wil zich hier voor inzetten en  streven naar een eerlijk Valkenburg aan de 
Geul. 
De leden gaan akkoord met de benoeming  van Noah Hazen. 
  

2. Mededelingen/Actualiteiten. 
Studiedag 
De studiedag wordt gehouden op 14 april om 18.00 uur bij hotel Voncken. 
Dhr. Lebens  en dhr. Rutten stellen een programma samen. 
Gemeentelijke werkgroep eenzaamheid. 
Dhr. Rutten, mevr. van de Heijden, mevr. Wouters en dhr. Wolfs hebben zich aangemeld 
voor de werkgroep “Een tegen eenzaamheid” en hebben het plan van aanpak van mevr. 
Janssens ontvangen. 
Groepsapp ASD. 
In de volgende vergadering wordt aan de groepsapp gewerkt. 
Gesprek met mevr. Janssens, 
- Voorlopig kan de ASD gratis artikelen plaatsen in het gemeentelijk blaadje Masjerang. 

Dhr. Rutten en dhr. Lebens maken een artikel voor Masjerang. Mevr. van de Pol  vraagt 
aan de afdeling Voorlichting  wat de deadline is. 

- Op 24 maart  wordt van 10-12 uur een sessie met de ambtenaren van de afdeling Sociaal 
Domein en de evaluatie van  2019 gehouden.  
Om 19  uur overleg met de wethouder  en de ASD. 

Kernoverleg Sibbe. 
Mevr. Paulussen  gaat in april naar het kernoverleg in Sibbe. 
Face-booke. 
Nieuw wachtwoord ingesteld. 
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Budget innovatiesubsidies. 
Wordt in het overleg met de wethouder besproken. 
Actualiteiten. 
Cliënten appartementen en aanleunwoningen  Oosterbeemd. 
Cliënten die in de appartementen en aanleunwoningen wonen kunnen wel aan de 
activiteiten die in het verzorgingshuis worden georganiseerd deelnemen, maar  willen  niet 
gezamenlijk met de cliënten van het huis bijeen zijn.  
Mevr. Paulussen maakt een tekst voor de ambtenaar van de gemeente. 
Werkgroep “één tegen eenzaamheid” kan aandacht schenken aan vergelijkbare situaties in 
Valkenburg aan de Geul. 

 
3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 
03-02-2020 Dhr. Noah Hazen: brief lid adviesraad. 
21-02-2020 Burgerkracht: Event “Voel jij je veilig(heid)” d.d. 31-03-2020. 
Uitgaande stukken. 
19-02-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies aan College B&W inzake 
eenzaamheid. 

4. Concept-notulen vergadering d.d. 11-02-2020. 

Notulen worden vastgesteld. 

 

5. Regionale agenda ASD Maastricht-Heuvelland  met bijbehorende stukken . 

ASD Valkenburg aan de Geul  heeft een brief opgesteld aan het College van B&W over de 

regionale agenda 2020 uitgestippeld  door dhr. Saes, begeleider van de adviesraden Sociaal 

Domein van de gemeenten Maastricht en Heuvelland. 

 

6. Jaarverslag 2019 (zie bijlage). 

In het jaarverslag moeten correcties worden aangebracht. Dhr. Rutten zal het jaarverslag 

nakijken. 

De kascommissie adviseert de ASD om mevr. van de Heijden décharge te geven voor het 

gevoerde beleid in 2019. 

 Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

De kascommissie wordt bedankt voor hun werk. 

 

7. Agendapunten overleg wethouder Meijers d.d. 24-03-2020. 

- Armoedeval. 

- Jopp. 

- Innovatiebudget. 

 

8. Stand van zaken website. 

Dhr. Hazen maakt een tekst voor de website over zijn benoeming. 

 

9. Rondvraag. 

Mevr. Wouters vraagt of het  discussiethema “meldpunt voor verwarde mensen” in de 

volgende vergadering kan worden behandeld. Dit onderwerp kan door de werkgroep “één 

tegen eenzaamheid” worden ingediend..  
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Mevr. Rokx is voor haar nieuwe baan,  adviseur Sociaal Domein Jeugdzorg , op gesprek 

geweest bij de  gemeente Venlo.  

Dhr. Savelkoul: Er worden in Maastricht bezuinigingen op het Sociaal Domein ingevoerd. Wat 

voor impact heeft dit voor Valkenburg aan de Geul. Onderwerp voor het overleg met de 

wethouder. 

Dhr. Hazen heeft de vergadering als  interessant en van toegevoegde waarde ervaren.  

 

10. Sluiting. 

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

 

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 09-06-2020. 

 

 


