
 

NOTULEN 

ASD 

Datum:  08-09-2020 

Tijd:  19.00 uur 

Plaats:  De Holle Eik 

Aanwezig: 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, dhr. N. Hazen. 

1. Opening. 

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

2. Mededelingen. 

Nota nieuw armoedebeleid. 

Dhr. Hazen, dhr. Savelkoul en dhr. Ru)en hebben het armoedebeleid bestudeerd en hun 
opmerkingen beschreven. Dhr. Ru)en zal een advies naar het College van B&W opstellen. 

Dhr. Lebens vraagt of een evaluaEe onder de deelnemers kan worden afgenomen. 

Nieuwe burgemeester. 

De gemeente heeF de burgers van Valkenburg aan de Geul, organisaEes, verenigingen en 
bedrijven gevraagd om mee te denken over wat zij belangrijk vinden bij het zoeken naar een 
nieuwe burgemeester. De vraag van de leden: Kunnen wij als ASD hierop reageren? 

De aanbevelingen van de ASD: 

- De ASD vindt communicaEe in relaEe met het Sociale Domein belangrijk. 

- Kennis hebben en belangstelling tonen voor het Sociale Domein. 

- Belangstelling voor Cultuur en Sport. 

Dhr. Hazen zal van bovengenoemde opmerkingen een formulering maken. 

Rooster van aFreden. 
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Dhr. Ru)en is op 1 januari 2016 in dienst van de ASD gekomen en wil per 1 januari 2021 het 
voorzi)erschap en lidmaatschap opzeggen. 

Dhr. Lebens, dhr.. Ru)en, mevr. van de Heijden en mevr. Paulussen denken na over een 
nieuwe voorzi)er. 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 

18-06-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: ReacEe Jaarverslag ASD 2019 

18-06-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: ReacEe College B&W op advies ASD inzake 
eenzaamheid. 

18-06-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: ReacEe College B&W op advies ASD inzake 
regio agenda 2020 Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. 

13-07-2020 Leden ASD:  reacEes op concept-armoedebeleid. 

21-08-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging symposium armoedebeleid d.d. 
08-10-2020. 

08-08-2020 Kunst- en Cultuurraad: Uitnodiging workshop reanimaEe. 

4. Rondvraag/Rondje actueel. 

- Dhr. Ru)en vraagt mevr. Janssens om de informaEe over de werkwijze van de WMO-
consulenten inzake de AVG aan de ASD door te geven. 

- Dhr. Hazen heeF vernomen dat de gemeente Valkenburg aan de Geul aan starters geen 
Starterslening aanbiedt.  

Bespreken in het overleg met de wethouder op 29 september. 

Dhr. Hazen gaat in Meerssen wonen en vraagt of hij lid kan blijven van de ASD. 

In een vorige periode heeF al eerder een lid van de ASD buiten Valkenburg aan de Geul 
gewoond. De leden gaan akkoord met het aanblijven van dhr. Hazen. 

- Dhr. Vijgeboom is per 15-09-2020 aangesteld als Beweegmakelaar van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul. De ASD is van mening dat het funcEoneren van de 
Beweegmakelaar een kwetsbare posiEe heeF als deze funcEe bij één persoon wordt 
gelegd. Bespreken in het overleg met de wethouder op 29 september. 

- JOGG. Het Spor)eam organiseert sportevenementen. Vraag van de ASD: Past daar 
gezonde voeding bij? Bespreken in het overleg met de wethouder op 29 september. 

- De maatregelen die worden genomen m.b.t. de Polfermolen geven de burgers van 
Valkenburg aan de Geul geen duidelijkheid. In het overleg met de wethouder van 29 
september wordt gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen over de gang van zaken/
voorzieningen in de sport. 
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5. Concept-notulen vergadering d.d. 07-07-2020. 

De notulen worden vastgesteld. 

6. Stand van zaken eenzaamheid. 

In een overleg van de werkgroep eenzaamheid zoekt men, d.m.v. een centraal meldpunt, 
mogelijkheden om eenzaamheid en huiselijk geweld terug te dringen. De Beweegmakelaar 
heeF hierbij een taak. Hij zoekt deskundigen die contact opnemen met betrokkene. 

OP 8 oktober wordt een Eenzaamheidssymposium gehouden. In deze zicng wordt een 
filmpje vertoond over hoe bedrijven omgaan met eenzaamheid. De film is bij de fa. Wouters 
opgenomen. 

Stand van zaken. 

De voorstellen die in de noEEe van 2019 zijn beschreven, worden uitgewerkt. 

7. Stand van zaken armoedebeleid 

Zie agendapunt 2. 

8. Slui\ng. 

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

De defini\eve notulen vastgesteld d.d. 06-10-2020.
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