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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 12-01-2021 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  12-01-2021 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  Zoomvergadering 
 
Aanwezig: Dhr. W. Bolt, dhr. N. Hazen, mevr. M. van de Heijden, dhr. L. Lebens, mevr. I. Paulussen, 
mevr. M. van de Pol, mevr. F. Rokx , dhr. G. Rutten, dhr. C. Savelkoul, mevr. A. Wagemans, dhr. Ph. 
Wolfs, mevr. R.Wouters. 
 

1. Opening. 
De voorzitter heet de leden welkom, in het bijzonder dhr. Willem Bolt en mevrouw 
Annemiek Wagemans en opent de vergadering. 
De leden van de ASD stellen zich voor. 
Benoeming nieuwe leden. 
Het bestuur van de ASD gaat akkoord met de benoeming van Willem Bolt als voorzitter- en 
Annemiek Wagemans als lid van de ASD. 

 
2. Mededelingen. 

Het vergaderschema 2021 wordt nog aangevuld met nieuwe data. 
 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 
Ingekomen stukken. 
03-12-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Annulering nieuwjaarsreceptie. 
04-01-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Oproep aan de gemeente om te herstarten 
met Home-Start met bijlagen. 
Uitgaande stukken.  
03-12-2020 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Nieuwe voorzitter ASD 
21-12-2020  Gemeente Valkenburg aan de Geul: Nieuw lid ASD. 

 
4. Concept-notulen vergadering d.d. 08-12-2020. 

Agendapunt 2. Mededelingen. 
“De bezorging van de kerstpakketten” enz. 
“Dhr. Wolfs i.p.v. dhr. Lebens”. 
TV Valkenburg kon, vanwege corona-maatregelen, niet aanwezig zijn. 
Agendapunt 6. AVG- en WMO-beleid door mevr. Nauta. 
Mevr. Nauta zal in de vergadering van 9 februari toelichting geven op het AVG- en WMO-
beleid. 

 Agendapunt 7. Voortgang vervanging voorzitter ASD. 
 “Mevr. W. i.p.v. B.”. 
 Agendapunt 8. 
 Dhr. Hazen stuurt de vragen n.a.v. het armoedebeleid door naar de leden van de ASD. 
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5. Toelichting op actuele onderwerpen. 
De onderwerpen van Resultaten/speerpunten 2020 Team SOB Valkenburg aan de Geul d.d. 
21-01-2020 worden doorgenomen. 
Omnibuzz. 
Toelichting door dhr. Savelkoul. 
Omnibuzz is de organisatie die de regionale planning van het vervoer naar dagbesteding en 
schoolvervoer voor kinderen met een beperking uitvoert. 
De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan Omnibuzz. 
Dhr. Savelkoul controleert, namens de ASD, of Omnibuzz het vervoer goed regelt. 
Inzet beweegmakelaar. 
Toelichting door mevr. Paulussen. 
De beweegmakelaar is sinds 15 september 2020 aangesteld om de eenzaamheid van 
ouderen tegen te gaan. De beweegmakelaar geeft gratis advies en begeleiding aan mensen 
om (meer) contacten te leggen en om mensen aan het bewegen te krijgen. Aanmelding vindt 
plaats via het Centraal Meldpunt. 
Jeugdsportfonds. 
Door het Jeugdsportfonds worden, via de scholen, gelden ingezet om kinderen te laten 
sporten. 
Laaggeletterdheid. 
Toelichting door mevr. van de Heijden, dhr. Rutten. 
In mei 2019 heeft de ASD een advies aan het College van B&W over dit onderwerp 
uitgebracht. 
Vervolgens heeft het ASD-team Laaggeletterdheid een gesprek gehad met wethouder 
Bisschops. 
De coördinator heeft acties uitgezet in de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Vaals en 
Margraten. Verdere ontwikkelingen zijn niet bekend. 
Inburgeringswet. 
De ASD vraagt zich af hoe men kan nagaan wie en hoeveel mensen in Valkenburg aan de 
Geul laaggeletterd zijn. De ASD wil een integrale aanpak met onderwerpen in het Sociaal 
Domein. 
Mevr. van de Heijden, mevr. Wagemans en dhr. Lebens gaan met de gemeente overleggen. 
Jeugdhulp. 
Toelichting door mevr. Rokx. 
Jeugdhulp betreft jeugdactiviteiten voor 5- tot 18-jarigen, totaal 3300 jeugdigen. 
De Jeugdactiviteiten betreffen: 
- Uitvoering Jeugdzorg. 
- Keukentafelgesprekken. 
- Medewerking JOGG. 
- Verordening Jeugdbeleid. 
- JOP (het team heeft hier niet actief aan deelgenomen). 
- Incident Broekhem. 
Eenzaamheid. 
Toelichting mevr. van de Heijden. 
Eenzaamheid is een initiatief van het ministerie van VWS. 
In 2019 is een coalitie gevormd door zorgorganisaties. 
In juli 2020 is o.l.v. dhr. Guus van Ekdom een werkgroep ingesteld. 
In 2020 is een conferentie gehouden waarin een meldpunt van start is gegaan waar mensen 
zich kunnen aanmelden. 
In Valkenburg aan de Geul is 33 % van 19 jaar en ouder wel eens eenzaam en 10% ernstig 
eenzaam (bron onderzoek GGD 2016). 
In iedere kern is een signaleringsgroep actief. 
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Mevr. Wouters heeft contact met de signaleringsgroep Valkenburg. In de winkel van haar 
kinderen is ruimte vrijgemaakt om gesprekken te voeren met eenzame mensen. Aan 
ondernemers van Valkenburg is gevraagd om ouderen in contact te brengen met het 
meldpunt. 
Armoedebeleid. 
Toelichting dhr. Hazen, dhr. Savelkoul. 
Het team armoedebeleid is te laat betrokken geweest bij het tot stand komen van het 
armoedebeleid. 
Het team houdt zich bezig met: 
- Armoedeval. 
- Monitoring van het beleid. 
- Communicatie. 
- Eenmalige uitkering. 
Dhr. Hazen en dhr. Savelkoul gaan, n.a.v. de reactie van het College van B&W, nog vragen 
opstellen. 
De ASD kan, behalve gevraagd advies, ook ongevraagd advies uitbrengen over de 
uitvoerbaarheid van het beleid. 
Agendapunt volgende vergadering. 
Sport. 
Toelichting mevr. Paulussen. 
Mevr. Paulussen en dhr. Lebens hebben een gesprek gehad met dhr. T. Beudeker, 
beleidsmedewerker Sport van de gemeente Valkenburg aan de Geul, over de nieuwe 
sportnota. Het nieuwe sportbeleid wordt besproken in de raadscommissie. 
Zijn voornemens om de ontwikkelingen goed te volgen. 

 
6. Rondvraag. 

Dhr. Lebens: 
- Heeft contact gehad met een kandidaat-lid voor de ASD. Deze persoon wil zich eerst 

oriënteren. Dhr. Bolt, dhr. Wolfs en mevr. Paulussen gaan e.v. een gesprek hebben met 
de kandidaat. 

- Afscheid dhr. Rutten. 
Dhr. Lebens bedankt dhr. Rutten voor zijn inzet en motivatie gedurende zijn 
voorzitterschap van de ASD.  
Ook zijn manier van het leiden van vergaderingen en het onderhouden van contacten 
worden geroemd. 
Het officiële afscheid vindt plaats tijdens de volgende ASD-dag. 

 
7. Sluiting. 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 09-02-2021. 


