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Adviesraad Sociaal Domein notulen d.d. 15-06-2021 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  15-06-2021 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  De Holle Eik 
 
Aanwezig: Dhr. W. Bolt, dhr. N. Hazen, mevr. M. van de Heijden, mevr. I. Paulussen, mevr. M. van 
de Pol, mevr. F. Rokx, dhr. C. Savelkoul, dhr. Ph. Wolfs, mevr. R. Wouters. 
Afwezig met kennisgeving: Dhr. L. Lebens. 
 
 

1. Opening. 
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering. 
Dhr. Bas Kerckhoffs is als toehoorder bij de vergadering aanwezig. 

 
2. Mededelingen. 

Geen mededelingen. 
 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 
Ingekomen stukken. 
20-05-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Subsidieaanvraag 2022. 
Uitgaande stukken. 
15-05-2021 Jolanda Coolen: Benoemingsbrief. 

4. Concept-notulen vergadering d.d. 11-05-2021. 
Agendapunt 8. 
Bij team Financiën: dhr. Hazen verwijderen. 
Toevoegen: Team Participatie dhr. Savelkoul en dhr. Hazen. 

 
5. Jaarverslag ASD 2020. 

Jaarverslag ook naar de dorpskernen sturen. 
 

6. Rondvraag/Rondje actueel. 
De brief die mevr. Paulussen heeft ontvangen van de WMO, is qua taalgebruik niet duidelijk. 
Mevr. Wagemans neemt dit op zich in het kader van laaggeletterdheid. 
Mevr. Coolen mist in de digitale sociale kaart de particuliere initiatieven. 
Agendapunt overleg met de wethouder d.d. 22-06-2021. Wat zijn de ervaringen met de 
sociale kaart? 
Dhr. Hazen: Betreft informatie op de gemeentelijke website over gemeentelijke bijstand. 
Er was beloofd dat alle toeslagen en financiële ondersteuning voor werkloze mensen op de 
website geplaatst zouden worden. 
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Mevr. Rokx wijst op Kwikstart, waar jongeren van 18+ bij werkloosheid terecht kunnen en op 
17 juni online gaat. Agendapunt overleg wethouder d.d. 22-06-2021. 
Dhr. Wolfs vraagt of dhr. Bolt contact heeft gehad met de afdeling financiën. De afdeling 
heeft contact gehad met dhr. Bolt voor het maken van een afspraak. 
Dhr. Savelkoul vraagt zich af waarom de gemeente geen maandelijks spreekuur in de 
bibliotheek houdt over het Sociaal Domein. 
Mevr. Wouters heeft geconstateerd dat de bekendheid van de ASD bij de burgers in 
Valkenburg aan de Geul slecht is. 
Mevr. Paulussen heeft een gesprek gehad over de AVG met mevr. Nauta, coördinator van het 
sociaal team. Mevr. Nauta kan cliënten met problemen naar de juiste cliëntondersteuning 
verwijzen. Het coördinatorschap wordt overgeheveld naar Maastricht. De gemeente 
Valkenburg aan de Geul gaat er van uit dat cliënten met problemen bij de 
cliëntondersteuning terecht kunnen. 
Vraag aan de wethouder tijdens het overleg op 22 juni: Waarom wordt het coördinatorschap 
Sociaal team naar Maastricht overgeheveld? 
Mevr. Rokx is van mening dat de toegankelijkheid van de parkeerplaats in de Plenkert slecht 
is. Mevr. Rokx stelt een conceptadvies op. 
 

7. Kort verslag bespreking met de contactambtenaar, mevr. Janssens, d.d. 09-06-2021 i.c.m. 
voorstel agendaoverleg met de wethouder d.d. 22-06-2021. 
De voorzitter heeft in het gesprek met mevr. Janssens aangegeven dat er zaken ook goed 
gaan. 

 
8. Gezien de landelijke en plaatselijke ontwikkelingen, in herhaling: “Versterkingsplan 

gemeente Valkenburg aan de Geul”. Bespreken conceptadvies dat de ASD Valkenburg kan 
uitbrengen (zie bijlage). 
(Nadere informatie leert dat er 7 juli a.s. een extra vergadering belegd zal worden voor 
raadsleden waarbij de door de raadscommissie Sociaal Domein gestelde vragen zullen 
worden besproken. Het ligt in de bedoeling dat het Versterkingsplan op 12 juli zal worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad.) 
 
Bezuiniging en versterkingsplan. 
De ASD heeft het College van B&W geadviseerd het Versterkingsplan aan te houden omdat 
de ASD een bestuurlijke visie op het plan mist. 

 
9. Het preventie-handhavingsbeleid jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024. 

Opmerking: Waarom alleen alcohol en geen drugs? 
 

10. Stand van zaken Wet Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang. 
De ASD ziet problemen ontstaan als deze mensen overlast veroorzaken.  En er zijn 
onvoldoende woningen. 

 
11. Verslag vergadering ASD-regionaal d.d. 01-06-2021. 

Herijking. 
Er gaat een bezuiniging komen op de zorgaanbieders. ASD-Maastricht heeft hierover een 
advies aan de gemeente uitgebracht. 

 
12. Stand van zaken betreffende de contactlijst van de leden van de ASD. 

De leden worden verzocht om een lijst te maken van mensen (met wie zij spreken) die 
betrokken zijn bij het Sociaal Domein. 
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13. Teams. 
Team Armoede. 
Mevr. Coolen wil zich bij het team armoede aansluiten. 
Team eenzaamheid. 
De werkgroep eenzaamheid heeft volgende week een symposium. In de volgende 
vergadering wordt hiervan verslag uitgebracht. 
Mevr. Coolen wil zich bij het team eenzaamheid aansluiten. 

 
14. Jaarlijkse ASD-dag i.c.m. afscheid Ger Rutten. 

De organisatie gaat op de website “Wij zijn Valkenburg” kijken wat de mogelijkheden zijn 
voor een uitje. 

 
15. Sluiting. 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 07-09-2021. 

 
 
 

 
 

 
 

 


