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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 10-11-2020 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  10-11-2020 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  Zoomvergadering. 
 
Aanwezig: Aanwezig: : Dhr. G. Rutten, mevr. M. van de Heijden, dhr. L. Lebens, mevr. I. Paulussen , 
mevr. M. van de Pol, dhr. C. Savelkoul, dhr. N. Hazen. 
Afwezig met kennisgeving: Dhr. Ph. Wolfs. 
 

1. Opening. 
Dhr. Rutten heeft geen zoom-verbinding met de leden. Dhr. Lebens heet de leden welkom en 
opent de vergadering. 

 
2. Mededelingen. 

Project Eenzaamheid. 
De activiteiten tegen eenzaamheid lopen goed, echter het benodigde geld is nog niet 
beschikbaar. Mevr. Wouters staat in direct contact met dhr. Vijgeboom. 
Mededelingen gemeente Valkenburg aan de Geul. 
- Mevr. Strik, beleidsmedewerker Jeugd, heeft zich voor lange tijd ziek gemeld. 
- Voor o.a. het Mantelzorgcompliment wordt een administratief medewerker aangesteld. 
- In de digitale nieuwsbrief en Masjerang kunnen weer artikelen van de ASD geplaatst. 
Zoomvergadering regionale Adviesraden d.d. 03-11-2020. 
Dhr. Rutten vraagt aan de leden om de uitnodiging van 14 oktober voor de vergadering van 3 
november te bestuderen en opmerkingen naar dhr. Rutten te sturen. 

 
3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Geen opmerkingen. 
 

4. Concept-notulen vergadering d.d. 06-10-2020. 
Agendapunt 2, Lopen met je dokter. 
Tekst is gewijzigd (zie definitieve notulen). 
Agendapunt 3, Ingekomen- en uitgaande stukken. 
Tekst is gewijzigd (zie definitieve notulen). 
Agendapunt 5, Rondvraag/Rondje actueel. 
Tekst is gewijzigd (zie definitieve notulen). 
Agendapunt 6, Voortgang vervanging voorzitter ASD. 
Tekst is gewijzigd (zie definitieve notulen). 
De notulen worden vastgesteld. 

 
5. Rondvraag/Rondje actueel. 

Abonnementsregeling Huishoudelijke Hulp. 
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De abonnementsregeling is niet inkomensafhankelijk. In Rotterdam start de wethouder 
Sociaal Domein een proefproces omdat er hierdoor voor de gemeente veel tekorten 
ontstaan. Is dit ook het geval in Valkenburg aan de Geul? 
Bespreken in het overleg met de wethouder op 15 december. 
Ook wil de ASD alert zijn op de financiën van de gemeente in 2021. 
AVG- en WMO-beleid. 
Mevr. Nauta, coördinator van het sociaal team, is bereid om in de volgende ASD-vergadering 
de werkwijze van de AVG toe te lichten. 
Vragen hierover van de ASD-leden voor 1 december naar mevr. Paulussen sturen. 
Werkgroep eenzaamheid. 
Falcon radio heeft een interview met de werkgroep Eenzaamheid gehouden.  
De ondernemers van Valkenburg aan de Geul krijgen een nieuwsbrief over eenzaamheid. 
De gemeente wil de woningen van ondernemers, die hun bedrijf niet kunnen voortzetten, 
ombouwen tot appartementen. 
Bespreken in het overleg met de wethouder. 

 
6. Stand van zaken compensatie ASD-dag. 

Mevr. van de Heijden en dhr. Wolfs hebben een gesprek gehad met de voorzitter van de 
vereniging de Zonnebloem, mevr. Prins. De voorzitter was blij verrast met het initiatief om bij 
leden van de Zonnebloem een kerstpakket te bezorgen. 
De vereniging heeft 40 gasten. Mevr. van de Heijden en dhr. Wolfs zorgen voor de voortgang 
van deze activiteit. 
De Zonnebloem kampt met een bekendheidsprobleem. Geert Lebens is bereid om de 
vereniging te helpen met de opzet van een webite. 
De gemeente Valkenburg aan de Geul is enthousiast over het initiatief van de ASD en stelt 
voor om TV Valkenburg hierbij te betrekken en foto’s te maken voor een artikel in 
Masjerang. 

 
7. Voortgang vervanging voorzitter ASD. 

Stand van zaken. 
4 Kandidaten hebben zich aangemeld. Dhr. Rutten neemt contact op met een van de 
kandidaten die de functie van voorzitter ambieert. Deze kandidaat wil nog een uitgebreid 
gesprek. 
Dhr. Lebens heeft twee keer contact gehad met een geïnteresseerde kandidaat. 
Mevr. van de Heijden, mevr. Paulussen, dhr. Lebens en dhr. Rutten maken een afspraak met 
de kandidaten voor een gesprek. Bij het gesprek over de voordracht van een kandidaat zal 
dhr. Rutten niet aanwezig zijn. 
Aan de kandidaten die niet worden gekozen voor de functie van voorzitter, wordt gevraagd 
of zij lid willen worden van  ASD. 

 
8. Armoedebeleid. 

Mevr. Rokx complimenteert het team armoedebeleid voor het vele werk dat is geleverd voor 
de tot standkoming van het concept-advies. 
Dhr. Savelkoul vindt het Armoedebeleidsplan niet concreet. Aan de leden wordt gevraagd om 
het advies nog eens door te nemen en e.v. opmerkingen in de volgende vergadering te 
bespreken. 
De ASD wacht eerst de reactie van het College af. 
Dhr. Hazen en dhr. Savelkoul maken een lijst met punten van het advies die ze beantwoord 
willen zien. De lijst met punten wordt voor 1 december naar dhr. Rutten gestuurd. 
Agendapunt overleg wethouder. 



3 

Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 10-11-2020 

Mevr. Rokx en dhr. Hazen gaan met een beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente in 
gesprek over het Jeugdbeleid. 
De brief van de regionale ASD-raden over de jeugdzorg wordt naar de gemeenten gestuurd. 

 
9. Sluiting. 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 08-12-2020. 

 
 

 

 


