NOTULEN
ASD
Datum:
Tijd:
Plaats:

07-09-2021
19.00 uur
De Holle Eik

Aanwezig: Dhr. W. Bolt, dhr. N. Hazen, mevr. M. van de Heijden, dhr. B. Kerckhoffs, 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. J. Coolen.
1. Opening.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
Mevr. Coolen heeft zich, vanwege drukke werkzaamheden, voor de rest van dit jaar
afgemeld.
2. Mededelingen.
Ervaringen watersnoodramp.
Mevr. van de Heijden, zelf gedupeerde, heeft veel lof voor de hulp die de gemeente geboden
heeft o.a. bij het ophalen van de vuilnis. Ook vreemde mensen boden de helpende hand.
Mevr. Paulussen: Bewoners van Valkenheim zijn naar Heerlen geëvacueerd. De familie van
de bewoners zijn vol lof over het werk van het verplegend personeel en de brandweer.
Dhr. Bolt vraagt of de gemeente hierin een sturende rol heeft gespeeld.
Opmerkingen van de leden:
Veel vrijwillige burgers uit Valkenburg aan de Geul hebben spontaan geholpen.
De veiligheidsregio heeft mensen moeten inhuren om de veiligheid van de gedupeerden te
waarborgen.
De gemeente heeft voor 700 inwoners woonruimte gezocht. Ook heeft de gemeente
constructief meegedacht met het terugplaatsen van ouderen in Valkenheim.
Ondernemers hebben, door de noodverordening, hun zaak een week moeten sluiten.
De gemeente heeft het gemeentehuis opengesteld voor mensen met hulpvragen.
Dhr. Hazen heeft contact gezocht met het Vrijwilligerswerk, maar heeft uiteindelijk met
studenten hulp geboden.
De gemeente werd overstelpt met hulpaanbiedingen.
Op giro 777 kunnen mensen geld storten voor de gedupeerden.
Bergse Kracht.
Mevr. Paulussen heeft bij Bergse Kracht geholpen met het ordenen van goederen die vanuit
heel Nederland zijn aangeleverd.
Dhr. Kerckhoffs vond het moeilijk om zelf initiatieven uit te voeren.
Mevr. Wouters heeft in de zaak veel gedupeerden gesproken.
De gemeente gaat een commissie instellen om de ingezamelde gelden te verdelen.
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De gemeenten zijn voornemens met elkaar samen te werken, ook met België en Duitsland.
Wat heeft de ASD zelf gedaan?
Wat ging goed, wat kon beter?
Dhr. Bolt heeft geholpen bij Bergse Kracht om coördinerende taken te verrichten en orde te
scheppen in de aangeleverde goederen. Heeft hiervoor vergeefs bij de gemeente aangeklopt
voor ondersteuning.
Uiteindelijk zijn veel mensen geholpen en worden nog geholpen.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken.
24-06-2021 PGP: uitnodiging meedenken over verkiezingsprogramma.
30-06-2021 Vrijwilligerswerk Valkenburg: Wie verdient er een hartje?
05-07-2021 Regio Adviesraden: Concept-regiovisie Jeugdhulp 2023 Z-L.
Uitgaande stukken.
30-06-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Brief nieuwe bestuursleden.
05-07-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Tussentijds advies concept-regiovisie
Jeugdhulp 2023 Z-L.
22-07-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Deelname leden ASD aan
beoordelingscommissie giro 777.
Mail.
02-07-2021 Wiel Botterweck: Tussentijds advies concept-regiovisie Jeugdhulp 2023 Z-L.
05-07-2021 Marion Janssens: Mail werkzaamheden nieuwe leden ASD.
19-08-2021 Marion Janssens: Mail achtergrond nieuwe leden i.v.m. collegenota
19-08-2021 Marion Janssens: Overleg wethouder op 26 oktober.
20-08-2021 Amber Tillij: Verenigingscafe 20 september.
Dhr. Bolt reageert op de uitnodiging van PGP om mee te denken over het
verkiezingsprogramma. De ASD stelt zich hierin onafhankelijk op.
Dhr. Bolt bespreekt de brief nieuwe bestuursleden met mevr. Janssens.
Op de brief deelname leden ASD aan de beoordelingscommissie giro 777 is nog niet
gereageerd. Dhr. Bolt stelt een nieuwe brief op.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 15-06-2021.
Agendapunt 6.
Mevr. Wagemans en mevr. Paulussen gaan de brief van mevr. Nauta bespreken.
“De brief die mevr. Paulussen van de WMO heeft ontvangen” etc.
“Mevr. Rokx wijst op Kwikstart, waar jongeren van 18 +” etc.
Mevr. Rokx heeft bij de Bel- en Herstellijn een melding gemaakt over de slechte
toegankelijkheid van de parkeerplaats in de Plenkert.
Agendapunt 8.
In het Versterkingsplan zitten nog veel onzekerheden.
Dhr. Bolt en dhr. Wolfs hebben bij de afdeling Financiën inzage gekregen in de financiële
situatie t.a.v. het Versterkingsplan en kregen de indruk dat de medewerker van de afdeling
Financiën puur vanuit een financieel oogpunt heeft gehandeld.
De notulen worden vastgesteld.
5. Rondje actueel/Rondvraag.
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Dhr. Hazen heeft met wethouder Dauven afgesproken dat de wethouder in een overleg met
wethouder Meijers de ASD een toelichting geeft op het participatiebeleid van de gemeente.
Mevr. van de Pol neemt hierover contact op met mevr. Vrencken.
Dhr. Hazen vraagt of schuldhulpverlening, armoedebeleid en laaggeletterdheid nog op de
agenda staan. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen.
Mevr. Wouters heeft, in het kader van eenzaamheid, contact gehad met de groep “Vier het
leven” die voor ouderen een uitstapje verzorgen.
Mevr. Wagemans brengt een cursus voor ouderen onder de aandacht waar men tips krijgt
over activiteiten. Mevr. Wouters geeft dit door aan mevr. Janssens.
Mevr. Paulussen gaat na wat de gemeente doet aan verbouwing en onderhoud van de
sportaccommodaties. Heeft een overleg van de kern Sibbe bijgewoond. Het kernoverleg
heeft een rapport uitgebracht over wat er in Sibbe leeft en moet gebeuren. Bewoners
worden niet tijdig geïnformeerd over activiteiten in hun kern. Sibbe heeft geprobeerd
contact te leggen met de gemeente, maar krijgt geen respons. Wat kan de ASD doen? De
ASD kan aan de gemeente vragen hoe zij een kernoverleg zien en binnen welke kaders zij
acteren.
Mevr. Paulussen stelt hierover een conceptadvies op.
Team Jeugd: geen opmerkingen.
Mevr. Rokx stelt burgerbelang een vraag inzake de samenstelling en uitvoering
toegangsteams vanuit Maastricht.
www.hai-5.nl is een netwerk van mensen en organisaties rondom de jeugd die ervoor zorgen
dat zij in een veilige en gezonde omgeving in eigen kracht kunnen opgroeien.
Dhr. Bolt wil hierover een advies uitbrengen.
Vanwege tijdgebrek worden de agendapunten 6,7,8 en 10 verschoven naar de volgende
vergadering.
8.

Uitstapje ASD en afscheid Ger Rutten.
De medewerker van Wij zijn Valkenburg heeft laten weten dat het uitstapje van 16 oktober
door kan gaan.
Mevr. van de Heijden zorgt voor het cadeau van Ger Rutten.

11.

Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 12-10-2021.
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