NOTULEN
ASD
Datum:
Tijd:
Plaats:

13-04-2021
19.00 uur
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, dhr. C. Savelkoul, mevr. A. Wagemans, dhr. Ph.
Wolfs, mevr. R. Wouters, mevr. J. Coolen.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom, in het bijzonder mevr. Jolanda Coolen (kandidaatlid),
die als toehoorder de vergadering bijwoont.
Aan de agenda wordt punt 4a ( antwoorden mevr. Nauta) toegevoegd.
2. Mededelingen.
Geen mededelingen.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
Maart 2021 Movisies: Nieuwsbrief Movisies.
31-03-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Budget 2021.
29-03-2021 Ervaringwijzer: verzoek deelname aan Ervaringwijzer.
Uitgaande stukken.
21-03-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies aan het College van B&W inzake
sportbeleid “Valkenburg beweegt”.
Het budget van de ASD is voor de eerste keer vastgesteld in 2016.
Als de ASD verhoging van het budget wil, moet er een nieuwe begroting gemaakt worden.
Omnibuzz.
Dhr. Savelkoul heeft de jaarstukken van Omnibuzz 2020 ontvangen. Er blijkt nog geld
beschikbaar te zijn. Omnibuzz heeft de ASD hierover een advies gevraagd. Dhr. Savelkoul
stelt een concept-advies op.
4. Notulen vergadering ASD d.d. 09-02-2021 (4a).
Bijlage 9; antwoorden mevr. Nauta n.a.v. vragen van de ASD (mevr. Paulussen).
Uit de antwoorden komt naar voren dat de samenwerking tussen de professionele
organisaties niet optimaal is. Er vindt geen coördinatie vanuit de gemeente plaats en
faciliteert te weinig. Hierdoor komt de AVG in gedrang. MEE bewaart de gegevens van de
cliënt.
Mevr. Paulussen wil aan wethouder Meijers hierover vragen stellen.
Per 01-06-2021 vindt de overheveling naar Maastricht plaats. Als dit leidt tot bezuinigingen in
de WMO, zal dit de ondersteuning niet bevorderen.
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Mevr. Paulussen stelt voor om een convenant op te stellen (zie bijlage bij de antwoorden van
mevr. Nauta).
Concept-notulen vergadering d.d. 09-03-2021 (4b).
Agendapunt 2, Kansenatlas.
Kansenatlas.nl moet zijn kansenatlas.seo
Agendapunt 4, Toeslagenservicepunten.
Dhr. Savelkoul maakt een lijst.
Agendapunt 5, mevr. Wouters.
“Ze zal een mail”etc. verwijderen.
Agendapunt 5, mevr. Rokx.
Mevr. Rokx heeft via de basisschool informatie gekregen over de annulering van activiteiten
voor de jeugd vanwege corona.
Agendapunt 6, Workshop Advies geven.
De workshop voldeed.
Volgens dhr. Savelkoul was de workshop nuttig.
De notulen worden vastgesteld.
5. Besluitenlijst overleg met de wethouder d.d. 16-03-2021.
Agendapunt 4, Verbeterplannen sociaal Domein.
Dhr. Savelkoul is het niet eens met de tekst. Dhr. Bolt neemt contact op met mevr. Janssens.
Agendapunt 5, Akties.
Het lukt de gemeente niet om de stukken eerder door te sturen.
De ASD zou liever zien dat de stukken 2 weken voor de collegevergadering worden
toegestuurd i.p.v. 1 à 2 weken.
Agendapunt 8, Mazjerang.
De PR groep van de ASD zorgt voor de tekst van artikelen in het maandblad.
Leden moeten zelf een artikel kunnen opstellen en naar de betreffende ambtenaar sturen.
6. Rondje actueel/Rondvraag.
Mevr. van de Heijden heeft vernomen dat de gemeente Rotterdam de schulden van
inwoners overneemt.
Mevr. Wagemans heeft contact gehad met Bert Dauven over de kinder-voorleesclub in de
bieb. Als de bieb weer opengaat wordt deze activiteit weer voortgezet.
Dhr. Hazen heeft de commissievergadering Sociaal Domein bijgewoond waarin de Young
Leaders een presentatie hebben verzorgd. Hierin kwam naar voren dat jongeren een eigen
plek nodig hebben. In een contact met jongeren had dhr. Hazen hulp aangeboden, maar
kreeg geen respons. Dhr. Hazen blijft zich beschikbaar stellen.
Mevr. Paulussen is van mening dat in het sportadvies raadsleden heel erg verenigingsgericht
zijn. Wil hierover de vinger aan de pols houden en t.z.t. het plan van aanpak opvragen.
Dhr. Wolfs maakt een afspraak met de ambtenaar van financiën.
Mevr. Coolen is zoekende wat betreft de onderwerpen die onder het Sociaal Domein vallen.
Mevr. Rokx meldt dat de peuteropvang een wachtlijst heeft.
De opvang werkt met een vroeg voorschoolse educatie-indicatie.
7. Team sportbeleid.
Dhr. Lebens vindt het advies “Valkenburg beweegt” een goed geschreven advies.
Team Jeugd.
Toelichting advies.
Het team Jeugd heeft contact gehad met dhr. Frans Kuijpers. Het team was positief gestemd
over de inhoud van het beleid. Er was weinig tijd om het beleid te bestuderen i.v.m. de
raadscommissievergadering.
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De gemeente zou aan de jeugd alternatieven moeten bieden om ze in beweging te krijgen.
Dhr. Lebens stuurt nog een aanvullende instemmende brief op het advies van 18 maart.
Team Armoede.
Mevr. Wagemans heeft zich aangemeld bij het team Project Waakvlamondersteuning voor
mensen met een lichte verstandelijke beperking. De inhoud van het project is nog in
ontwikkeling.
Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning Beschermd Wonen
ingevoerd. Mensen kunnen met ondersteuning zelfstandig in hun woonplaats wonen.
De praktijk wijst uit dat deze mensen meer hulp nodig hebben.
Dhr. Bolt stuurt de nota Maatschappelijke Ondersteuning door naar dhr. Hazen, dhr.
Savelkoul en mevr. Coolen.
Dhr. Savelkoul pleit er voor om mensen concreet ondersteuning te geven door hen
informatie te geven over landelijke regelingen zoals de toeslagen.
Het team heeft mevr. Leunissen gevraagd naar de gegevens over TONK.
Voorstel om in de Mazjerang een artikel te plaatsen over de mogelijkheden voor
armoedebestrijding.
Dhr. Hazen stuurt het concept-advies naar de leden.
Team Laaggeletterdheid.
De communicatie met de gemeente is slecht.
Door corona zijn projecten niet doorgegaan b.v. project “Niet Duidelijk” over begrijpelijke
taal.
Het regionaal plan van aanpak is niet naar het team gestuurd.
Het regionaal plan heeft 5 speerpunten;
2 punten gericht op kinderen.
3 aspecten op gemeentelijk niveau;
- Laaggeletterdheid bij kinderen
- Eenvoudig taalgebruik (opsporing inwoners met beperkte vaardigheden).
- Camouflage-cursus b.v. kookcursus, recepten schrijven.
Om dit geraliseerd te krijgen is regionale samenwerking nodig. Er wordt gezocht naar
partners bij ondernemers en scholen.
In een vervolgafspraak wordt besproken welke acties concreet worden uitgevoerd.
Teaam Eenzaamheid.
Mevr. Wouters heeft contact opgenomen met mevr. Janssens over een overleg met het
team.
De werkgroep Eenzaamheid krijgt via de coördinator van de werkgroep een overleg over de
gang van zaken over eenzaamheid.
Mevr. Wouters neemt contact op met dhr. Vijgeboom over de bereikbaarheid van het
Meldpunt.
Agendapunt overleg met de wethouder.
8. Samen eten Stella Maris.
De Seniorenraad organiseert, i.s.m. de kok van Stella Maris, maandelijks een diner voor
senioren uit Valkenburg aan de Geul. Het Stella Maris College gaat per 01-01-2022 dicht.
De kok heeft aan de gemeente gevraagd of het Samen eten tot 1 januari 2022 in de school
door kan gaan. Ter ondersteuning heeft de Seniorenraad aan de ASD gevraagd om hierover
een ongevraagd advies aan het College van B&W uit te brengen.
De ASD heeft hier positief op gereageerd en wil dit advies in het kader van eenzaamheid bij
de gemeente aankaarten.
9. Jaarverslag 2020.
Mevr. Paulussen en dhr. Lebens zorgen voor de lay-out.
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10. Contact met burgers.
De voorzitter verzoekt de leden van de ASD om voor de volgende vergadering een lijstje te
maken met welke burgers uit het Sociaal Domein zij in contact zijn.
Mogelijke contacten:
- Via Mazjerang.
- Contact vanuit de gemeente naar de ASD.
Naam en emailadres van teams.
Mevr. van de Pol maakt een lijst van de leden met naam en emailadres en het team
waarvoor zij zich hebben opgegeven. Voorwaarde is dat de data alleen gebruikt gaan worden
voor het maken van een afspraak.
Informatie over de afspraken van de teams met de ambtenaren en stukken gaan via het
secretariaat.
11. Concept-regiovisie beschermd wonen.
Zie agendapunt 7.
12. Jaarlijkse ASD-dag i.c.m. afscheid Ger Rutten.
De leden gaan akkoord dat de dag op een zaterdag wordt gehouden.
Mevr. van de Heijden neemt contact op met Ger en Els Rutten.
13. Sluiting.
De vergadering wordt afgesloten met een voorstelrondje van de leden voor mevr. Coolen.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 11-05-2021.
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