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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 12-10-2021 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  12-10-2021 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  De Holle Eik 
 
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. J. Coolen, dhr. B. Kerckhoffs, mevr. A. Wagemans. 
 

1. Opening. 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Mededelingen. 
Geen. 
 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 
Ingekomen stukken. 
13-09-2021 Hilde Baay: Reactie PGP op de brief ASD inzake opstelling van het nieuwe 
verkiezingsprogramma 2022. 
15-09-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Ontvangstbevestiging brief ASD aan 
burgemeester Prevoo inzake herhaling aanbiedingsbrief giro 777 (kenmerk Z. 1196609). 
29-09-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging Themabijeenkomst Zicht op 
Thuis en Wet geestelijke gezondheidszorg. 
01-10-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: reactie College van B&W op ongevraagd 
advies van de ASD inzake gebruik gebouw Stella Maris College. 
Uitgaande stukken. 
09-09-2021 Progressieve Groen Partij (PGP): Deelname ASD aan de opstelling van het nieuwe 
verkiezingsprogramma 2022. 
15-09-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Aanbod t.b.v. beoordelingscommissie Giro 
777. 
17-09-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies nr. 26 aan het College van B&W 
inzake concept- regiovisie Jeugdhulp 2023. 
18 Oktober a.s. hebben dhr. Bolt en dhr. Wolfs een gesprek met burgemeester Prevoo over 
deelname van de ASD aan de giro-777 groep. 

 
4. Concept-notulen vergadering d.d.07-09-2021. 

Agendapunt 2, Ervaringen watersnoodramp. 
Dhr. Bolt heeft geholpen bij Bergse Kracht enz. 
Agendapunt 5, Rondje actueel/Rondvraag. 
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Mevr. Rokx stelt burgerbelang een invraag inzake de samenstelling en uitvoering 
toegangsteams vanuit Maastricht. 
Advies kernoverleggen. 
Mevr. Politsch is afwezig. Mevr. Janssens gaat na bij wie mevr. Paulussen terecht kan. 
www.hai5.nl dient te worden gewijzigd in www.hai-5.nl  
De notulen worden vastgesteld. 
 

 
5. Rondje actueel/Rondvraag. 

Onderwijs en Jeugd: de werkgroep Jeugd  heeft een kennismakingsgesprek gehad met mevr. 
D. Velthorst over onderwijs en jeugd. Het versterkingsplan is ook besproken, maar er zijn op 
dit moment geen ontwikkelingen. Verder zijn de toegangsteams ter sprake gekomen en of de 
inspraakprocedure bij regiovisie is gevolgd. 
De werkgroep heeft om de 6 weken een overleg met mevr. Velthorst. 
Sport: mevr. Paulussen kan contact opnemen met Dhr. Bödeker van de gemeente 
Valkenburg  
Eenzaamheid: Het overleg met de werkgroep eenzaamheid is niet doorgegaan. 
Mevr. Rokx meldt dat er bij de Polfermolen een noodbrug wordt aangelegd. 
 
In de vergadering van 07 09 2022 werden mededelingen vanuit het laatste voorzittersoverleg 
ASD MH (Maastricht-Heuvelland) ingebracht.  Dat betrof voortgang proces en inhoudelijke 
punten Regiovisie en Transformatieplan jeugd regio Zuid-Limburg. 
Terzake van inkoopbeleid Jeugdzorg 2022 e.v. jaren: In het plan is voorgesteld dat 
zorgverleners in zullen moeten schrijven per sectie. Er zijn evenwel ook organisaties 
waarvoor dit heel lastig wordt omdat zij een (andere) integrale visie voorstaan waar het 
bijvoorbeeld gaat om snel inzetbare kortdurende hulpverlening. Wij overwegen dat de 
ASD geen individuele belangen van privépersonen noch van afzonderlijke organisaties dient. 
De vraag is nu of er geen soort ‘hardheidsclausule’ ingeweven kan worden in het 
voorliggende plan. Zodat voorkomen wordt dat nieuwe andersoortige initiatieven die zich in 
de praktijk hebben bewezen worden uitgesloten. In deze discussie ziet de voorzitter graag 
input vanuit de teams komen met de bedoeling hier t.z.t. advies over te kunnen formuleren. 

 
6. Nieuws uit de regio. 

Reactie advies nr. 26 inzake concept-regiovisie Jeugdhulp 2023. 
De regionale voorzitters Zuid-Limburg willen vanaf het begin op de hoogte zijn van het 
beleid.  
Gemeenten dienen te voldoen aan de norm voor opdrachtgeverschap. 
Voor sommige vormen van zorg is regionale en bovenregionale samenwerking tussen 
gemeenten vereist. Er dienen dan afspraken gemaakt te worden met name bij inkoop 
van/voor weinig voorkomende en specialistische hulp. De norm is: “Hoe dit te regelen!” dat 
is vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in juli 2020. ( in de politiek is 
hier enige discussie over, men zegt dan: “ Als wij het niet vaststellen wordt het vastgesteld 
door ministerie van VWS en /of Rechtsbescherming (= Minister Dekker)”, maar de 
jeugdbranches vinden dit weer te vrijblijvend. 
De voorliggende Regiovisie vormt de basis voor/van dit opdrachtgeverschap. 
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Hoe is de huidige toegang geregeld tot ondersteuning? Agendapunt overleg met de 
wethouder. 
Programmabegroting. 
Aan de hand van de programmabegroting in de volgende vergadering speerpunten van de 
werkgroepen bespreken. 
Waar nodig onderhouden de teams op periodieke basis contact met de contactambtenaar. 

 
7. Overleg voorzitter ASD met mevr. Janssens d.d. 06-10-2021. 

Mazjerang. 
Dhr. Lebens maakt een artikel over de ASD voor Mazjerang. 
Volgens wethouder Meijers krijgen verenigingen meer geld. De ASD vraagt zich af of deze 
toezegging niet bij de raad ligt. 
Op 7 oktober is een lotgenotenbijeenkomst gehouden voor gedupeerden. 
Wat de stand van zaken m.b.t. het nieuwe zorgcentrum is, is nog niet bekend. 
Dhr. Bolt neemt hierover contact op met huisarts Knops. 
Het secretariaat krijgt een nieuwe laptop van de gemeente. 
Demografische ontwikkeling Valkenburg aan de Geul. 
Er komt in Valkenburg huisvesting voor ouderen. Wat heeft dit voor gevolgen voor 
Valkenburg in demografische zin? Wat is de visie van de gemeente. 
De ASD nodigt wethouder van Kan uit voor een uiteenzetting van het vestigingsplan. 
Agendapunt DB-vergadering. 

 
8. Reactie College B&W op advies ASD inzake het versterkingsplan. 

Onduidelijk is wat de stand van zaken is. 
 

9. Vaststellen contacten ASD-leden. 
De leden worden verzocht om melding te maken van hun contacten. 
 

10. Uitstapje ASD. 
Het uitstapje vindt plaats op 16 oktober. Wij zijn Valkenburg verzorgt het programma. 

 
11. Nieuwe datum overleg met de wethouder. 

Het volgende overleg is op 7 december. 
 

12. Rondvraag. 
Mevr. van de Heijden heeft een cadeau gekocht voor Ger Rutten. 
Mevr. Rokx blijft tot 1 januari 2022 lid van de ASD. 
Dhr. Hazen maakt een stroomschema. 

 
 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 09-11-2021 

 

 
 
 

 


