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NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  11-05-2021 
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, dhr. C. Savelkoul, dhr. Ph. Wolfs, mevr. R. Wouters. 
Afwezig met kennisgeving: mevr. A. Wagemans. 
 

1. Opening. 
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering. 
Vaststellen agenda. 
Agendapunt 8, Voorstel benoemingsaanvraag mevr. Coolen, wordt als eerste agendapunt 
besproken. 
 

2. Voorstel benoemingsaanvraag mevr. Coolen 
Dhr. Bolt heeft contact gehad met mevr. Coolen over haar benoeming. Zij wil zich graag 
inzetten voor de ASD en heeft ingestemd met de voordracht in de vergadering en de brief 
naar de gemeente. 
De ASD gaat akkoord met de benoeming. 

 
3. Mededelingen. 

De toelichting m.b.t. Omnibuzz wordt bij agendapunt 9 behandeld. 
 

4. Ingekomen- en uitgaande stukken. 
Ingekomen stukken. 
28-04-2021Griffie gemeente Valkenburg aan de Geul; bevestiging ontvangst ongevraagd 
advies ASD inzake ontwikkelingen van Stella Maris. 
28-04-2021 Griffie gemeente Valkenburg aan de Geul; bevestiging ontvangst ongevraagd 
advies ASD inzake aanvulling armoedebeleid. 
Uitgaande stukken. 
25-04-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Ongevraagd advies ASD aan het College van 
B&W inzake de ontwikkelingen van Stella Maris. 
26-04-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Ongevraagd advies ASD aan het College van 
B&W inzake aanvulling armoedebeleid. 
04-05-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies ASD aan het College van B&W inzake 
Jeugdbeleid. 

 Mevr. Paulussen complimenteert de voorzitter met de goed geschreven adviezen. 

5. Concept-notulen vergadering d.d. 13-04-2021. 
Agendapunt 4 Notulen vergadering d.d. 09-02-2021. 
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Mevr. Paulussen stelt de vragen aan wethouder Meijers op. 
Financiën. 
Mevr. van de Heijden geeft aaan dat het budget in 2016 is toegekend en elk jaar wordt 
geïndexeerd. Als de ASD een verhoging van het budget wil aanvragen, moet een nieuwe 
begroting worden ingediend. 
Agendapunt 5, Masjerang. 
Elk lid kan een concept-tekst opstellen voor een artikel in Masjerang. 
Dhr. Bolt wil zich bij de PR-groep aansluiten. 
Agendapunt 6. Rondje actueel/ Rondvraag. 
Dhr. Hazen heeft geen respons van de jongeren ontvangen. 
De notulen worden vastgesteld. 

 
6. Rondje actueel/Rondvraag. 

Dhr. Bolt gaat contacten leggen met burgers in Houthem. 
 

7. Vrije discussieonderwerpen 
Verbeterplan/Versterkingsplan. 
Dhr. Hazen over het advies Jeugdbeleid. In het versterkings/verbeterplan staan opties om op 
het jeugdbeleid te bezuinigen. Hij is van mening dat het jeugdbeleid naast het plan gelegd 
moet worden. 
Dhr. Bolt heeft dit met mevr. Janssens besproken. Het jeugdbeleid is niet naast het plan 
gelegd en het is niet bekend waar de berekeningen op gestoeld zijn. 
Dhr. Kuijpers van de gemeente Valkenburg aan de Geul stuurt een advies met de 
onderliggende berekeningen naar dhr. Bolt. 
Mevr. Rokx vindt dat de ASD t.a.v. van het gemeentelijk beleid niet in de situatie is om het 
beleid te becommentariëren. 
Reactie dhr. Bolt. Bij advisering van de ASD wordt van het college verwacht dat zij de 
adviezen beargumenteerd, overneemt of afwijst. 
Aan de basisversterking is voorheen weinig gewerkt. Er moet geld worden vrijgemaakt 
worden om de basis te versterken en te verduurzamen. Op dit moment is daar geen zicht op. 
Andere gemeenten zijn hier al eerder mee begonnen en boeken hiermee resultaten. 
Valkenburg aan de Geul begint pas. 
Aandachtspunten: 
1. Integriteit in de gaten houden. 
2. Blijven hameren op het volgen van de procedures. 
3. Er is te weinig oog voor lokaal beleid. 
4. Hoe wordt de duurzaamheid geborgd? 
5. Hoe kan het beleid gebed worden in duurzaamheid? 
Dhr. Kuijpers meldt dat de ambtenaar van financiën drie financiële plannen heeft opgesteld. 
Als de plannen goed werken zouden b.v. jongeren minder doorverwezen hoeven te worden. 
De ASD kan informeren hoe de verwijzingen in Valkenburg aan de Geul verlopen. 
Dhr. Lebens: Het is de bedoeling dat investeringen worden terugverdiend; de gemeenteraad 
is hiermee akkoord gegaan. 
Wet Beschermd Wonen Maatschappelijke opvang (BWMO). 
Initiatief van plan Zicht op Thuis (ZOT). 
Het Regioplan 2020 is nog wel actueel, maar er is voor gekozen om het plan te updaten. 
Het plan ZOT is het vervolg van het Regioplan Beschermd Thuis 2020 dat door de gemeente 
Maastricht-Heuvelland was vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven aan het organiseren 
van een passend thuis voor kwetsbare mensen uit Maastricht- Heuvelland die een beroep 
moeten doen op maatschappelijke opvang of beschermd wonen.  
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De gemeenten moet vanaf 01-01-2022 zorgen voor beschermd wonen van kwetsbare 
inwoners. 
Afgesproken is dat er een gezamenlijk advies van de regionale voorzitters Adviesraden wordt 
uitgebracht aan het college van B&W Maastricht. Valkenburg aan de Geul kan hier niets aan 
toevoegen. 
 

8. De verstuurde ledenlijst naar de gemeente. 
Toevoeging aan teams: 
Mevr. Wouters bij team eenzaamheid. 
Dhr. Bolt bij team PR. 
Dhr. Wolfs en dhr. Bolt team financiën. 
Mevr. Wagemans bij team jeugd. 
Dhr. Savelkoul en dhr. Hazen bij team participatie. 
Aan de lijst wordt t.z.t. contacten met burgers toegevoegd. 

 
9. Teams. 

Team sportbeleid: geen opmerkingen. 
Team jeugd: Zie agendapunt 7. 
Team armoede: geen opmerkingen. 
Team laaggeletterdheid: geen nieuwe ontwikkelingen. 
Omnibuzz: De opmerkingen van de ASD over het meerjarenperspectief moeten voor 17 mei 
aangeleverd zijn. 
Team eenzaamheid: Mevr. Wouters geeft aan dat het Meldpunt slecht bereikbaar is. Er 
wordt een ambtenaar ingezet om vragen van inwoners te beantwoorden. 
Mevr. Wouters neemt contact op met de gemeente voor een afspraak met de werkgroep 
eenzaamheid. 
Movisie. 
Op de website van Movisie kan men snelle korte cursussen van 15 minuten volgen. 
Team financiën. 
Voorstel om elk lid van de ASD € 50 uit te keren voor de gemaakte kosten vanwege corona. 
Mevr. van de Heijden zal het bedrag aan de leden overmaken. 

 
10. Jaarverslag 2020. 

Dhr. Lebens is nog bezig met de opmaak van het jaarverslag. Daarna wordt een artikel in 
Masjerang geplaatst. 
Jaarlijkse ASD_dag i.c.m. afscheid Ger Rutten. 
De ASD-dag is gepland op 16 oktober. 
Mevr. van de Heijden en mevr. van de Pol zorgen voor de organisatie. 

 
11. Sluiting. 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 15-06-2021. 
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