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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad
Sociaal Domein van de gemeente Valkenburg
aan de Geul over het jaar 2020. Ingaande het
jaar 2016 is de voorheen bestaande WMOraad omgevormd tot de stichting Adviesraad
Sociaal Domein (ASD) gemeente Valkenburg
aan de Geul. Per dezelfde datum zijn in het
sociale domein, naast de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) ook de Jeugdwet en de
Participatiewet opgenomen. De decentralisatie
van deze drie wetten door de centrale overheid
naar de gemeenten heeft grote gevolgen gehad
voor de gemeenten, ook voor Valkenburg aan de
Geul, en als uitvloeisel daarvan ook voor de ASD.
In de loop van 2018 en 2019 werd het steeds
duidelijker dat de ASD weliswaar zijn oorsprong
heeft in de drie genoemde wetten, maar dat een
verbreding naar “sociaal domein” heeft plaatsgevonden. De aandacht van de ASD is verschoven
naar allerlei zaken die zich afspelen in het
sociale domein, de leefomgeving van de burger.
En de uitvoering van de drie wetten (WMO,
Participatiewet en Jeugdwet) door de gemeente is
daar uitdrukkelijk onderdeel van.
De ASD heeft ingespeeld op de uitbreiding van
het aandachtsgebied door zich te richten op
vragen van de gemeente die afgeleid zijn van
de uitvoering van de drie wetten. Het gaat om
onderwerpen, die zijn opgenomen in het actieplan
van de afdeling Sociaal Domein van de gemeente.
De ASD heeft de hiermee gepaard gaande
werklast gespreid over de leden. In plaats van
alle onderwerpen bespreken en behandelen in
de vergaderingen van het bestuur is gekozen
voor verschillende teams, één per onderwerp
of project. Deze teams concentreren zich op
het onderwerp dat zij zelf hebben gekozen. De
meeste leden van de ASD maken deel uit van
twee of meer teams. Deze teams overleggen naar
behoefte met de voor het onderwerp verantwoordelijke ambtenaar. De teams vormen een mening,
veelal een conceptadvies, over het onderwerp dat
hun aandacht heeft en leggen dat vervolgens voor
aan het bestuur ter goedkeuring. Dit leidt in het
algemeen tot een advies aan de gemeente.
Daarnaast buigt de ASD zich vanaf begin 2019
over door de ASD zelfgekozen onderwerpen.
Soms betreft het onderwerpen die ook door
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de gemeente worden opgepakt, soms wil de
ASD-prioriteit geven aan een onderwerp, hoewel
de gemeente daar (nog) niet mee bezig was.
Laaggeletterdheid, eenzaamheid, jeugdzorg
en armoedebeleid hebben speciale aandacht
gekregen.
In het afgelopen jaar heeft de Adviesraad deze
werkwijze voortgezet.
Een van de gevolgen van de viruspandemie is
geweest dat vanaf maart 2020 de bijeenkomsten
anders zijn verlopen dan gebruikelijk. Hoewel
het vergaderen via ‘zoom’ conferenties niet altijd
vlekkeloos kon verlopen is deze digitale handigheid een uitkomst gebleken.
De bezetting van het bestuur telde in 2020 het
aantal van 9 personen. Aan het einde van het
jaar zijn er overleggen geweest met nieuwe
kandidaten voor de functie van voorzitter en
toegevoegd lid. Wij zijn blij dat met ingang
van begin 2021 Mevr. Annemieke Wagemans
en de heer Willem Bolt tot de ASD zullen zijn
toegetreden.
Wij zijn de gemeente erkentelijk voor de constructieve samenwerking. Met wethouder Meijers en
contactambtenaar Marion Janssens hebben wij
goed overleg gehad. Wij danken hen en ook de
overige betrokken ambtenaren voor de samenwerking. De leden van de ASD hebben opnieuw
veel en geduldig werk verzet. Na mijn laatste jaar
als voorzitter van de ASD ben ik hen daar zeer
erkentelijk voor.
Ger Rutten, voorzitter ASD Valkenburg aan de
Geul tot 1 januari 2021
Willem Bolt, voorzitter vanaf 1 januari 2021

Activiteiten
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Bijscholing
De voor maart 2020 voorbereide bijscholingsactiviteit heeft in verband met de corona pandemie
niet kunnen plaatsvinden. Het geplande onderwerp betrof de kontakten van de ASD met de
burgers; het ophalen van de mening van burgers
over zaken uit het sociale domein.
Overleg met ambtenaren
In februari 2020 was een overleg gepland met de
ambtenaren van het Sociale Domein. De bedoeling daarvan was dat zij een toelichting zouden
geven op hun werkplan voor het jaar 2020.

Eveneens vanwege de pandemie heeft dit geen
doorgang gevonden.
Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad heeft in het jaar 2020 negen
vergaderingen gehouden. Bovendien waren er
vijf overlegvergaderingen van de ASD met de
wethouder. Het Dagelijks Bestuur kwam gedurende het jaar negen keer bij elkaar.
Uitgebrachte adviezen ASD 2020 en reacties
College van Burgemeester en Wethouders.

Uitgebrachte adviezen ASD 2020 en reacties College van Burgemeester en Wethouders.
advies / datum

3-02-'20
12-03-'20
19-02-'20

titel / onderwerp

datum reactie		

respons

Advies inzake contact met 			

door omstandigheden		

ambtenaren			

geen reactie		

Advies inzake regio-agenda 2020

adviezen meegenomen

Advies wethouder inzake
eenzaamheid

18-06-'20		
18-06-’20

		
in overleg wethouder

			
21-04-'20

Advies inzake sport burgers			

30-03-'20

Benoeming Noah Hazen

in overleg wethouder

23-04-'20

			
geen reactie College
16-05-'20
Advies inzake Omnibuzz
				gevraagd
19-05-'20
28-05-'20

Advies inzake CEO Jeugd
Brief inzake ASD nu en in de
toekomst

Gevraagd Advies: initiatief gemeente

Ongevraagd Advies: initiatief ASD

30-06-'20
21-01-’21

advies

advies ter info

overgenomen

aangenomen

advies gedeeltelijk
overgenomen

anders
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Overlegvergaderingen

Andere overlegsituaties

In de overlegvergaderingen van de ASD met
de wethouder waren onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde:
• De voor de ASD belangrijke onderwerpen,
die in 2020 opgepakt gaan worden: laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en
Jeugdzorg
• De profilering van de ASD en versterking
van de kontakten met de burgers
• De functie van een beweegmakelaar
• Financiën van en voor het Sociale Domein in
Valkenburg
• Het werkplan van het Team Sociale
Ontwikkeling van de gemeente
• Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente
Valkenburg

De voorzitter van de ASD heeft eenmaal per
maand overleg met de contact-ambtenaar van
de gemeente. In dat overleg worden onder meer
de overlegvergaderingen met de wethouder
voorbereid.

De ASD heeft regelmatig aandacht besteed aan
de mogelijkheden om de contacten met burgers
uit te breiden. Dat heeft onder meer geleid tot
een geheel nieuwe website, die in januari 2020
is gelanceerd. Voor het jaar 2020 waren studie
activiteiten in dit onderwerp voorzien. Door de
pandemie heeft een voorbereide scholingsbijeenkomst niet kunnen plaatsvinden.
Een vaak terugkerend onderwerp in de eigen
ASD-vergaderingen en ook in de overlegvergaderingen met de wethouder was de ontwikkeling,
resp. de beheersing van de kosten in het Sociale
Domein. Aanleiding hiervoor was de ontwikkeling van de kosten in de gemeente Maastricht in
relatie met de samenwerking die de gemeente
Valkenburg heeft met de gemeente Maastricht.
Vervolgens kwam de pandemie en die zorgde
voor veel extra kosten bij de gemeente en minder
inkomsten dan begroot.
De ASD heeft bij herhaling gevraagd naar de
gevolgen van deze ontwikkelingen en daarover
zelf ook gediscussieerd.

Verder maakt de voorzitter deel uit van het
overleg van voorzitters van de adviesraden van
het cluster Maastricht-Heuvellandgemeenten. Dit
vindt tenminste 4 keer per jaar plaats. Het dient
om tot afstemming te komen over belangrijke
onderwerpen in het sociale domein en om, waar
mogelijk, samen op te trekken in de advisering
over bepaalde onderwerpen.

Financieel Overzicht 2020
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Adviesraad Sociaal Domein: Financieel overzicht 2020 (Zie bijlage voor ondertekend origineel)

Inkomsten

Uitgaven

Saldo 1 januari 2019

Kosten secretariaat		 €

3.841,84

Betaalrekening		€

4.061,31

Vergaderkosten		€

1.210,40

Spaarrekening		€

3.417,58

Bestuurskosten		€

7.317,12

Studie/Zonnebloem		€

1.033,00

Budget		€

7.796,00

Rente			

0,71

Saldo 31-12-2019

Totaal		€

15.275,60

Betaalrekening		€

3.533,54

Spaarrekening		€

3.418,29

Totaal 31-12-2019		 €

6.951,83

Verslag Kascommissie ASD Valkenburg aan de Geul
Op 18-03-2021 heeft kascommissie van ASD
Valkenburg een kascontrole uitgevoerd.
Mw. Maria van de Heijden (penningmeester)
verleende haar loyale medewerking aan de
kascommisieleden vanuit algemeen bestuur de
heren Noah Hazen en Cor Savelkoul.

te zien met bijbehorende afschriften.

Alles was zeer transparant opgesteld en de
vragen /opmerkingen van de kascommisieleden
konden naar tevredenheid worden beantwoord.

Met een vertrouwd gevoel adviseert kascontrolecommissie (aan dagelijks bestuur) om mw. M.
van de Heijden décharge te geven voor gevoerde
beleid.

Onder het genot van zelfgebakken wafels en
verse koffie werden Cor en Noah in de gelegenheid gesteld om de staat van baten en lasten in

Ondanks het coronajaar vonden alle betrokkenen
het prettig om (uiteraard binnen bestaande
beperkingen) de controle in elkaars fysieke
aanwezigheid uit te voeren.

Onder dankzegging voor goed gastheerschap
sluit commissie haar werk af.
N. Hazen en C. Savelkoul

Bezetting Adviesraad Sociaal Domein (per 31-12-2020)
Samenstelling DB
1.
2.
3.

Ger Rutten
Maria van de Pol
Maria van de Heijden

•
•
•

voorzitter
secretaris
penningmeester

Leden Adviesraad Sociaal Domein
4. Ineke Paulussen
5. Femke Rokx
6. Phile Wolfs
7. Cor Savelkoul
8. Roos Wouters
9. Lei Lebens
10. Noah Hazen
		
Werkgroepen/ Vertegenwoordigingen
1. Gemeentelijke Werkgroep CTO			
• Maria van de Pol
2. Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid
• Ger Rutten
3. PR			
• Lei Lebens
4. Seniorenraad			
• Maria van de Pol
						Roos Wouters
5. Regionaal overleg (voorzitters) Adviesraden
• Ger Rutten
						
Maria van de Heijden
6. Werkgroep Jeugd.			
• Femke Rokx
						Phile Wolfs
						Lei Lebens
						Noah Hazen
7. Werkgroep Participatie.			
• Cor Savelkoul
8. Werkgroep Sport en Bewegen.			
• Ineke Paulussen
9. Werkgroep Zorg en Ouderen.			
• Maria van de Heijden
						
Maria van de Pol
						Roos Wouters
10. Werkgroep Laaggeletterdheid.			
• Maria van de Heijden
						Lei Lebens
Kascommissie 2020
•
•

Cor Savelkoul (2e maal)
Noah Hazen (1e maal)

Overleg gemeente Valkenburg aan de Geul.
• Remy Meyers
•
				
• Marion Janssens
•
				

Wethouder/Portefeuillehouder Sociaal Domein
Valkenburg aan de Geul
Contactambtenaar Sociaal Domein Gemeente
Valkenburg aan de Geul.
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Stichting Adviesraad
Sociaal Domein Valkenburg
www.asdvalkenburg.nl
Pr. Willem-Alexanderlaan 67
6301 TS Valkenburg a/d Geul
contact:
asdvalkenburgadgeul@gmail.com

