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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 08-12-2020 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  08-12-2020 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  Zoomvergadering. 
 
Aanwezig: : Dhr. G. Rutten, mevr. M. van de Heijden, dhr. L. Lebens, mevr. I. Paulussen, mevr. M. 
van de Pol, dhr. C. Savelkoul, mevr. R. Wouters, dhr. N. Hazen. 
Afwezig met kennisgeving: Mevr. F. Rokx, dhr. Ph. Wolfs. 

1. Opening. 
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering. 

 
2. Mededelingen. 

Overleg ASD met de wethouder d.d. 15 december. 
De ASD houdt deze een vergadering via een zoomverbinding. 
Actie Zonnebloem. 
De bezorging van de kerstpakketten vindt plaats op 19 december. 
De voorzitter van de Zonnebloem, mevr. Prins, maakt een draaiboek voor dhr. Reuters van 
TVValkenburg. 
Het kerstpakket wordt aan de deur bezorgd in aanwezigheid van enkele leden (dhr. Wolfs en 
mevr. van de Heijden) van de ASD en de Zonnebloem. 

 
3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 
November 2020 Movisie: Nieuwsbrief Movisies. 

 
4. Concept-notulen vergadering d.d. 10-11-2020. 

Agendapunt 5. Werkgroep eenzaamheid. 
De Valkenburgse ondernemers hebben oriënterende gesprekken met de gemeente. 
Agendapunt 8. Armoedebeleid. 
De vragen van dhr. Hazen en dhr. Savelkoul worden toegelicht. 
De notulen worden vastgesteld. 
Dhr. Rutten maakt een vergaderschema van het overleg met de wethouder in 2021. 
De volgende ASD vergadering is op 12 januari. 

 
5. Rondvraag/Rondje actueel. 

Reorganisatie gemeente. 
Het is nog niet bekend wie de ambtenaar Jeugdbeleid wordt. 
In het overleg van de wethouder wordt deze vraag aan dhr. Meijers gesteld. 
Ook wordt, i.v.m. de reorganisatie binnen de gemeente, gevraagd welke ambtenaar 
verantwoordelijk is voor welke organisatie. 
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Innovatiebudget. 
In het overleg met de wethouder wordt gevraagd of er nog initiatieven zijn ingediend. 

 
6. AVG- en WMO-beleid door mevr. Nauta. 

Mevr. Nauta is  voor de vergadering van 12 januari uitgenodigd. 
 

7. Voortgang vervanging voorzitter ASD. 
De huidige voorzitter, dhr. Rutten, geeft het voorzitterschap op 12 januari over aan zijn 
opvolger. 
De leden van de ASD gaan unaniem akkoord met het voorzitterschap van dhr. B. 
Dhr. Lebens en mevr. Paulussen stellen een brief op waarin dhr. B. wordt voorgedragen als 
voorzitter van de ASD en mevr. W. als lid van de ASD. 
Afscheid van dhr. Rutten. 
Er wordt later in het jaar 2021 officieel (bij een uitje) afscheid genomen van de huidige 
voorzitter. 

 
8. Armoedebeleid. 

Dhr. Hazen stuurt de vragen die hij en dhr. Savelkoul hebben opgesteld n.a.v. het advies van 
de ASD aan het College van B&W, door naar de leden van de ASD. 

 
9. Brief uitnodiging bijeenkomst voorzitters regionale adviesraden d.d. 14-10-2020. 

De voorzitter van de ASD en een plaatsvervangend lid wonen de vergadering bij. 
 

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

 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 12-01-2021. 

 
 


