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Besluitenlijst overleg wethouder en Adviesraad Sociaal Domein d.d. 19 februari 2019 

Agendapunt Ingebrac
ht door

Afspraken Aktie

1. Opening door de 
voorzitter van de 
ASD de heer G. 
Rutten

Voorzitter Excuses voor het te laat 
versturen van de 
agenda.

2. Mededelingen Voorzitter
/Marion

gestuurd.  

3. Notulen vorig 
overleg

Voorzitter
/Marion

Punt 3: Omnibuzz: 
inventarisatie klachten 
over de 
ontoegankelijkheid van 
het centrum van 
Valkenburg. Zijn dit 
klachten die zijn 
gedeponeerd bij 
Omnibuzz of bij het 
KCC? Stand van zaken 
klachten van taxi’s die 
niet het centrum mogen 
inrijden. Kan hiervoor 
een vergunning worden 
aangevraagd? 
Punt 7: Door 
omstandigheden zal de 
bijeenkomst over 
EUPrevent naar het 
tweede kwartaal 
doorschuiven. 
Punt 9: 
Abonnementstarief 
2019 => vraag naar 
Wmo-zorg neemt toe.

Marion/Diana/Team 
Gemeentewerken: 
In het huidige beleid 
is bepaald dat de 
concessiehouder voor  
de uitvoering van het 
doelgroepenvervoer  
(nu Omnibuzz)  
toegang tot het auto- 
luwe centrum krijgt. 
Hiermee is het voor 
klanten met een  
beperking (veelal 
Wmo-indicatie)  
mogelijk om tot in 
het autoluwe 
centrum het doel- 
groepenvervoer te 
gebruiken. 

4. Zienswijze van de 
ASD en de 
werkwijze.

Voorzitter 4+ 5 samen: Er worden 
vanuit de ASD teams 
gevormd. Prioriteit => 
ongevraagd advies 
geven vanuit 
burgerperspectief. 
Hoe? Via het netwerk/
sociale contacten van 
de leden van de ASD, 
(social) media, de 
website van de ASD, 
via de seniorenraad, 
het CEO. Daarnaast 
ook gevraagd advies 
vanuit de gemeente.  
ASD = onafhankelijk.

Aktie ASD: af- 
spraak met Luc/ 
Astrid  
in ver- 
band met update 
website ASD.  
Aktie Maria v.d Pol: 
doorsturen nieuws- 
brief Koepel.

5. Evaluatie studiedag 
ASD.

ASD Zie 4.
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6. Prioriteiten ASD 
2019.

ASD Laaggeletterdheid, 
armoede en 
eenzaamheid.

7. Terugblik 
bijeenkomst ASD en 
SOB d.d. 4 februari 
2019.

Voorzitter
/ 
Marion

Nuttige bijeenkomst, 
betere contacten met 
de beleidsambtenaren.

8. De productie (binnen 
het sociaal domein) 
in het algemeen, en 
– geruchten volgend 
– wachttijden bij 
Wmo consulenten in 
het bijzonder.

Voorzitter
/ASD 

Er zijn nergens 
wachtlijsten.

Aktie Marion: 
Dashboard  
Uitvoering op agenda 
volgend overleg.

9. Rondvraag. Lei: maatschappelijke 
diensttijd. Niet ingezet 
in Valkenburg, maar de 
gemeente blijft het wel 
volgen. 
Femke: natuurspeeltuin 
Betsy Perklaan => 
afrastering verzakt, 
hondenpoep, doorgang 
bruggetje verwilderd. 
Wethouder neemt 
hierover contact op met 
zijn collega wethouder 
Vankan. 
Burgerraadpleging: info 
hierover via de Koepel.


