
Besluitenlijst overleg wethouder en Adviesraad Sociaal Domein d.d. 12 november 2018 

Agendapunt Ingebrach
t door

Afspraken Aktie

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

Voorzitter Afwezig: René 
Leenders, Femke 
Rok, Margo Weber en 
Maria van der 
Heijden.

2. Mededelingen Voorzitter/
Marion

Voorzitter: in 2019 
zullen de 
vergadermomenten 
beter op elkaar 
worden afgestemd 
zodat de 
vergaderstukken een 
week van te voren 
naar de ASD kunnen 
worden gestuurd. De 
stukken worden door 
Marion alleen naar de 
bestuursleden van de 
ASD gestuurd.

Voorzitter/Maria/ 
Marion  

3. Notulen vorig overleg Voorzitter/
Marion

Werkgroep CEO 
Wmo: Marion 
bespreekt de 
opmerkingen/
suggesties van de 
werkgroep met de 
uitvoering en met het 
KCC. De werkgroep 
zal van de uitkomsten 
op de hoogte worden 
gesteld. 
Onderzoek openbaar 
toilet: welke 
ondernemers willen 
hun toilet “openbaar” 
ter beschikking 
stellen? 
Omnibuzz: 
inventarisatie 
klachten over de 
ontoegankelijkheid 
van het centrum van 
Valkenburg. 
Agendapunt voor 
volgend overleg met 
de wethouder in 
2019. 
Budget 
beweegmakelaar: is 
akkoord.

Marion/WG 
CEO Wmo 

Marion/Diana

4. Stand van zaken 
uitvoeringsplan 
regionaal en lokaal 
gezondheid

Voorzitter/
Marion

Zie punt 7.



5. Stand van zaken 
herijking sociaal team

Voorzitter/
Marion

Zie punt 7.

6. Stand van zaken 
invoering sociale kaart

Voorzitter/
Marion

Zie punt 7.



7. Evaluatie teamplan/
acties 2018 (team 
SOB)

Voorzitter/
Marion

Algemeen: Marion 
maakt de evaluatie 
compleet en stuurt 
deze vóór 29 
november naar de 
ASD. In 2019 zal er 
weer een 
gezamenlijke 
afspraak worden 
ingepland met het 
team SOB en de 
ASD. 
Lokaal 
gezondheidsbeleid: 
ook al is er nog geen 
beleid vastgesteld, de 
gemeente is wel al 
met het thema 
gezondheid aan de 
slag: JOGG, alcohol 
en jeugd, sportbeleid, 
meer bewegen voor 
ouderen, 
terugdringen 
werkeloosheid, inzet 
huiskamer Senioren, 
inzet 
maatwerkvoorziening
en via indicatie Wmo, 
inzet algemene 
voorzieningen, 
Zomerprogramma 
Seniorenraad, Samen 
aan Tafel etc. 
Sociale Kaart: na de 
introductie van de 
Sociale Kaart zal er 
een bijeenkomst 
worden 
georganiseerd voor 
vrijwilligersorganisatie
s zoals de 
ziekencomité’s en de 
Zonnebloem over de 
inhoud van de 
Sociale Kaart. 
EuPrevent: Marion 
zal een toelichting 
verzorgen over de 
interventies die 
worden ingezet in het 
kader van het project 
EuPrevent => een 
seniorvriendelijke 
gemeente. 
Monitoren doelen 
Toekomstagenda: 
Marion zal de 
raadsrapportage na 
19 november naar de 
leden van de ASD 
mailen. 
Herijking Sociaal 
Team: notitie wordt 

ASD komt met 
concreet advies 
inzake lokaal 
gezondheids- 
beleid. 

Marion in eerste 
kwartaal 2019. 

Marion, eerste  
kwartaal 2019. 

Marion. 

Marion. 



8. Acties/projecten in 
2019?

Voorzitter/
Marion 

Wat gaan we doen in 
2019? Welke 
projecten/acties vindt 
de ASD belangrijk?

De ASD zal met 
voorstellen komen. 

9. Financiën sociaal 
domein: 
Abonnementstarief 
2019; krantenartikel 
De Limburger extra 
geld voor Maastricht 
d.d. 021118

Voorzitter/
Marion

Zie bijlage: 
krantenartikel. 
In 2019 bedraagt het 
abonnementstarief 
voor alle cliënten 
Wmo (niet voor 
Jeugd!)  
€ 17,50 uur, ongeacht 
welke 
maatvoorziening en 
ongeacht het aantal 
uren. Dit houdt in dat 
alle cliënten Wmo in 
onze gemeente erop 
vooruit gaan. Het 
abonnementstarief 
Wmo kent geen 
inkomenstoets. 
Maastricht heeft extra 
geld ontvangen van 
het Rijk omdat zij een 
aanzienlijk tekort 
hebben op het 
Sociaal Domein. Dat 
geldt niet voor 
Valkenburg.

Voor meer infor- 
matie over het 
abonnements- 
tarief Wmo ver- 
wijs ik naar de 
stukken over de 
verordening 
Wmo. Deze kunt 
u vinden op onze 
website onder  
bestuur en organi- 
satie, gemeente- 
raad, klikken op 
raadsinformatie- 
systeem, kalender 
en dan klikken op 
19 november.

1
0. 

Rondvraag Van de rondvraag 
maakt niemand 
gebruik.


