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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d.11-01-2022 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  11-01-2022 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  Zoom 
 
Aanwezig: Dhr. W. Bolt, dhr. N. Hazen, mevr. M. van de Heijden, dhr. B. Kerckhoffs , mevr. I. 
Paulussen, mevr. M. van de Pol, mevr. F. Rokx, dhr. C. Savelkoul, mevr. A. Wagemans, dhr. Ph. 
Wolfs, mevr. R. Wouters. 
Afwezig met kennisgeving: Mevr. J. Coolen, dhr. L. Lebens. 
 

1. Opening. 
Vasstellen agenda. 
Punt 2, Advies toekenning energiebijdrage. 
Concept kader-kernoverleg. 

 
2. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Ingekomen stukken. 
16-12-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies ASD aan het College van B&W inzake 
CEO WMO. 
Concept-advies toekenning energiebijdrage. 
De regeling toekenning energiebijdrage wordt door de gemeenten uitgevoerd.  
Mevr. Wagemans: De ASD wil dit advies naar het College van B&W sturen zodat de 
gemeente actie onderneemt voor mensen die net iets meer verdienen dan het minimumloon 
en mensen die aan de voorwaarden voldoen. 
Dhr. Wolfs stelt voor om informatie over de toekenning in Mazjerang te laten plaatsen. 
Dhr. Hazen zal de wethouder er aan herinneren om een aparte pagina op de website aan te 
maken voor gemeentelijke regelingen. 
Mevr. van de Heijden stelt voor om de regelingen op te nemen in de gemeentegids. 
Dhr. Kerckhoffs sluit zich aan bij de opmerkingen van mevr. Wagemans en dhr. Hazen. 
De ASD wil er bij de gemeente op aandringen om de burgers snel te  informeren. 

 
3. Concept-notulen vergadering d.d. 14-12-2021. 

Agendapunt 3. 
Punt 4 verwijderen. 
Toevoegen: Het advies wordt meegenomen in het kader van burgerparticipatie. 
Agendapunt 6. 
Gaan dit op zich nemen. 
De notulen worden vastgesteld. 

 
4. Concept-vergaderschema 2022. 

Het vergaderschema wordt vastgesteld. 
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5. Rondje actueel. 
Voorstel om een lijst te maken met vragen aan de wethouder voor het overleg met de ASD. 
De leden worden verzocht om de vragen vooraf naar het secretariaat te sturen. 
Team participatie. 
Dhr. Hazen heeft nog geen documenten, zoals contactgegevens van gemeentemedewerkers 
en cijfers over Podium 44, ontvangen terwijl dit in het overleg met de wethouder d.d. 07-12-
2021 is afgesproken. 
Team eenzaamheid. 
Geen ontwikkeleingen. 
Mevr. Wagemans heeft contact gehad met een medewerker Laaggeletterdheid. De 
gemeente Vaals geeft € 25 p.p. uit aan laaggeletterdheid en de gemeente Valkenburg aan de 
Geul € 11. 
Mevr. Wagemans wil dit in hetoverleg met de wethouder bespreken. Zij heeft een 
vervolgafspraak met de medewerker waarbij ook dhr. Lebens en mevr. van de Heijden 
aanwezig zullen zijn. 
Mevr. Wagemans stelt voor dat de gemeente  een beleidsplan laaggeletterdheid opstelt. 
Agendapunt volgende overleg met de wethouder. 
Vragen aan wethouder Vankan in het volgende overleg. 
De ASD wil informatie over de infrastructuur en veiligheid. 
Dhr. Hazen en dhr.Kerckhoffs willen een algemeengesprek aangaan met burgemeester 
Prevoo. 

 
6. Advies schuldhulpverlening. 

De voorzitters van het regionaal ASD-overleg hebben hun gemeenten een advies inzake het 
beleidsplan schuldhulpverlening Meerssen2022 toegestuurd. Gemeente hebben het advies 
overgenomen. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft geen beleidsplan vrijgegeven. 
Mevr. van de Heijden merkt, n.a.v. het beleidsplan schuldhulpverlening Meersen 2022, op 
dat cliënten die na de verlening van schuldhulpverlening weer in de problemen komen geen 
hulp meer krijgen. 
Rooster van aftreden. 
Agendapuntvolgende vergadering. 

 
7. Facebook. 

Mevr. Rokx heeft zich bezig gehouden met facebook. Nu zij geen lid meer is van de ASD heeft 
dhr. Hazen aangegeven dit van haar over te nemen. 
Mevr. Paulussen neemt contact met de heren Lei en Geert lebens om nog eens naar de 
website te kijken. 
Agendapunt volgende vergadering. 

 
8. Versnellen woningbouw Valkenburg aan de Geul. 

In een gesprek van huisarts dhr. Knops met de voorzitter van de ASD is gesproken over het 
gezondheidscentrum op het Walramplein. 
Door de vergrijzing van de bevolking krijgt de huisarts, vanwege de druk op de werknemers 
in de zorg, minder ondersteuning van b.v. de wijkverpleging. 
In de gemeente Valkenburg aan de Geul zouden burgerinitiatieven een bijdrage kunnen 
leveren om het woningprobleem op te lossen. 
Woningbouw is geen onderdeel van het Sociaal Domein, maar als de ASD dit kan koppelen 
aan b.v. welzijn van burgers, kan de ASD mogelijk een bijdrage aan leveren. 
Besloten wordt om een team Woningbouw in te stellen. Hierin nemen zitting dhr. Bolt en 
dhr. Wolfs. 
Kernoverleggen. 
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Mevr. Paulussen heeft een kernoverleg in Sibbe bijgewoond. Kernoverleggen hebben via de 
burgers in de kernen een rol naar de gemeente. In de raadsnota van 2009 werd een duidelijk 
kader vastgelegd en in de nota van 2015 hadden de kernoverleggen wel een rol, maar is niet 
duidelijk vastgelegd wat ze kunnen doen. 
Mevr. Paulussen heeft hierover contact gehad met Bob van Bergen (conctactpersoon van de 
gemeente voor de kernoverleggen)  en van hem vernomen dat dit in elke kern speelt. 
Dhr. Wolfs stelt voor omcontact op te nemen met de voorzitter van het kernoverleg 
Houthem, dhr. Lodewick. Het bestuur weet wat de rol van het kernoverleg is. 
Dhr. Bolt neemt contact op met dhr. Lodewick om het gezamenlijk overleg van de kernen bij 
te kunnen wonen. 
Agendapunt volgende vergadering. 

 
9. Scholing leden ASD. 

Door de afwezigheid van dhr. Lebens kan dit agendapunt niet worden uitgewerkt. 
Team eenzaamheid. 
Het team krijgt de mogelijkheid om het boek “De eenzame eeuw” door Noreena Hertz te 
lezen om zich te verdiepen in de problematiek en adviezen m.b.t. eenzaamheid. 

       9a.  Home-start. 
Via het overleg met de regionale voorzitters ASD-raden is vernomen dat een vrijwilliger in 
Valkenburg aan de Geul werkzaam is geweest voor Home-start (organisatie die ouders 
ondersteunt bij het opvoeden). De vrijwillger was in de veronderstelling dat Valkenburg aan 
de Geul hier ook aan deelnam, wethouder Meijers had dit bevestigd. Bij het indienen van een 
reiskostendeclaratie bleek dit niet het geval te zijn. 

 Agendapunt overleg met de wethouder. 
 

10. Rondvraag. 
Mevr. Wagemans meldt zich af voor de volgende vergadering. 
Mevr. van de Heijden laat weten dat alle bewoners van Oosterbeemd weer thuis zijn. 

 
11. Sluiting. 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 15-02-2022. 
 
 


