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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 09-03-2021 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  09-03-2021 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  Zoommeeting 
 
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, mevr. A. Wagemans, dhr. Ph. Wolfs, mevr. R. 
Wouters. 
Afwezig met kennisgeving: Dhr. C. Savelkoul. 
 

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

 
2. Mededelingen. 

Kansenatlas. 
In de Kansenatlas kan men zien welke gemeenten in Nederland inwoners de beste kans 
bieden om uit de armoede te komen (kansenatlas.seo). Het is mogelijk de bronnen te 
traceren naar de plekken waar mensen zijn opgegroeid. 

 Overleg met de wethouder. 
 Het volgende overleg is op 16 maart met zoom. 

Mevr. van de Wouw, interim teamleider, zal een presentatie geven over de verbeterplannen 
Sociaal Domein. 
Vaststelling agenda d.d. 16-03-2021. 
De voorzitter vraagt aan de leden of dhr. Lebens, vice-voorzitter ASD, toegevoegd kan 
worden aan het DB bestuur en de DB-vergaderingen bijwonen. 
De leden gaan akkoord. 
Sparring partners regionale voorzitters. 
De ASD Valkenburg aan de Geul heeft in de vergadering van regionale voorzitters ASD 
voorgesteld om voor de voorzitters ASD van de gemeenten Maastricht-Heuvelland door 
organisaties een workshop/presentatie te laten houden. 
Hier werd positief op gereageerd. De uitwerking hiervan wordt nog besproken. 

 
3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 
23-02-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Nota Jeugdbeleid. 
Op 17 maart wordt de nota Jeugdbeleid door Frans Kuipers aan het team Jeugd toegelicht. 
Eind maart wordt de nota in de commissie Sociaal Domein besproken en begin april in de 
raad gebracht. 
Afgesproken wordt dat alle naar het secretariaat gezonden emails in de DB vergaderingen 
worden behandeld. 
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4. Concept-notulen vergadering d.d. 09-02-2021. 
Agendapunt 2. 
Dhr. Frans Kuijpers is beleidsadviseur van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 
Agendapunt 5. 
Het team Laaggeletterdheid (mevr. Wagemans, mevr. van de Heijden en dhr. Lebens) heeft 
op 18 maart een overleg. 
Agendapunt 6. Toeslagen servicepunten. 
Door afwezigheid van dhr. Savelkoul kan dit punt niet worden toegelicht. 
Bureau Burgekracht Sittard. 
Mevr. van de Heijden brengt in de vergadering van de regionale voorzitters het voorstel van 
dhr. Hazen in om gezamenlijk met regionale adviesraden de training “Advies geven” 
georganiseerd door Burgerkracht, te organiseren. 
Kandidaat-lid ASD. 
Mevr. Paulussen heeft contact opgenomen met het kandidaat-lid, maar nog geen reactie 
ontvangen. Zij zal nog een mail sturen. 
Notulen worden vastgesteld. 

 
5. Rondje actueel/ Rondvraag. 

Mevr. van de Heijden en dhr. Wolfs zijn van mening dat de ASD, door het niet tijdig 
aanleveren van informatie over onderwerpen van de gemeente, achter de feiten aanloopt. 
Mevr. van de Heijden maakt een afspraak met de kascommissie voor de kascontrole. 
Dhr. Bolt en dhr. Wolfs maken een afspraak met de afdeling Financiën voor toelichting op de 
begroting financiën 2020. 
Mevr. Paulussen maakt zich zorgen over het sportbeleid van Valkenburg aan de Geul en wil 
informatie over het concept-sportbeleid. 
Mevr. Paulussen stuurt de vragen over de WMO en AVG door naar mevr. Nauta. 
Mevr. Wouters weet niet bij wie zij terecht kan voor informatie over eenzaamheid. 
Mevr. van de Pol neemt op 17 maart deel aan de presentatie WMO/WLZ. 
Mevr. Wagemans neemt deel aan een cursus Eenzaamheid. 
Mevr. Wouters geeft deze informatie door aan de werkgroep Eenzaamheid. Zij wil meer 
weten wat de gemeente doet met laaggeletterdheid. 
Dhr. Bolt wil weten wat de gemeente doet met de communicatie naar de burgers m.b.t de 
laaggeletterdheid. 
Mevr. Rokx heeft via de basisschool informatie gekregen over de annulering van activiteiten  

 voor de jeugd vanwege corona. 
Dhr. Hazen vraagt zich af of er voor de ASD iets verandert aan beleidstaken als de coalitie is 
gevallen. Wordt in het overleg met de wethouder besproken. 
Dhr. Hazen komt terug op een eerder voorstel om met TV Valkenburg en de ASD een item te 
verzorgen. Heeft inmiddels contact gehad met dhr. Thijssen, bestuurslid van TV Valkenburg. 
De ASD kan hem t.z.t. benaderen voor een item. 

 
6. Workshop Advies geven. 

De workshop voldeed niet aan de verwachting van de ASD. 
 

7. Jeugd- en Sportbeleid. 
Het team Jeugd neemt de raadsnota Jeugdbeleid door. 

 
8. Concept-advies armoedebeleid. 

Dhr. Savelkoul en dhr. Hazen reageren op de herzien versie van het armoedebeleid. 
9. Concept-jaarverslag ASD 2020. 

Pagina 4. 
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Data overleg wethouder invullen. 
Pagina 7. 
Dhr. Hazen toevoegen aan leden ASD. 
Toevoegen: Werkgroep Laaggeletterdheid, mevr. van de Heijden, mevr. Wagemans en dhr. 
Lebens. 
Toevoegen Overzicht adviezen 2020. 
Dhr. Lei/Geert Lebens en mevr. Paulussen verzorgen de lay-out van het jaarverslag. 

 
10. Zichtbaarheid van de ASD. 

De ASD is onzichtbaar bij de burgers van Valkenburg aan de Geul, daarom is van belang om 
een 2-sporenbeleid te volgen. 
- Zichtbaarheid naar de gemeente. 
- Zichtbaarheid naar de burgers. 
De voorzitter heeft contact gehad met de signaleringsgroep Houthem. Zij houden zich bezig 
met problemen van burgers in het Sociale Domein en hebben een korte lijn naar de 
hulpverleners van de huisartsen. 
De voorzitter vraagt de leden om na te denken hoe de ASD contact kan hebben met de 
burgers. 
Enkele suggesties: 
Vermelding in de Sociale kaart. 
Structurele informatie van de ASD in de Mazjerang. 

 
11. Sluiting. 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 13-04-2021. 
 


