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Voorwoord
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L.S.
Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad
Sociaal Domein (ASD) van de gemeente
Valkenburg aan de Geul over het jaar 2021.
Twee belangrijke gebeurtenissen met onmiddellijke grote gevolgen voor de leefomgeving van
de inwoners van Valkenburg aan de Geul zijn
de watersnoodramp en het voortduren van de
COVID-19 pandemie.
Het is daarmee geen vrolijk jaar geworden.
De gevolgen van ramp en pandemie zijn nog
steeds merkbaar in ieders persoonlijk leven. Zowel
lichamelijk als geestelijk was het voor velen een
uitputtend jaar. En nog steeds is niet iedereen
hersteld van alles wat aan persoonlijke goederen
en vertrouwen is kwijtgeraakt. Het gevoel om in
een zekere en veilige omgeving te leven heeft een
flinke knauw gekregen. Vergoedingen en herstelbetalingen lieten lang op zich wachten.
Ieder van ons en de ASD als geheel hebben zo
goed als mogelijk gereageerd. Individueel zijn
leden bijgesprongen en hebben direct hand- en
spandiensten verleend. Zowel bij gezinnen die in
quarantaine moesten als ook bij hulpverlening in
de overstroomde huizen. Beide gebeurtenissen
hebben ook rechtstreeks een aantal van onze
raadsleden getroffen.
Een van de gevolgen van de viruspandemie is dat
vanaf maart 2020 het merendeel van bijeenkomsten en ASD-vergaderingen via ‘zoom’ of ‘teams’
moesten gebeuren. En in samenloop met de nare
omstandigheid van de watersnoodramp werd het
voorziene aantal van zes reguliere bijeenkomsten
met de wethouder voor het Sociaal Domein niet
gehaald. Ook bij het gemeentelijk apparaat was
het “alle hens aan dek”. Het contact tussen de
leden van de afzonderlijke werkgroepen met de
ambtenaren heeft daar merkbaar onder geleden.
Inhoudelijk is aan de strategie en visie van de
adviesraad niet veel veranderd. Ik verwijs hiervoor graag naar eerdere jaarverslagen. Wel zijn
de leden van de raad zich er steeds meer van
bewust dat naast het goed op de hoogte zijn
van de invloed van wet en regelgeving op het
te vormen beleid en de uitvoering, de contacten
met (groepen) inwoners van essentieel belang is
voor het goed functioneren van de adviesraad.
Het komend jaar zal daar veel sterker de aandacht
voor zijn. Ook is een studiedag over dit thema
voorzien.

De bezetting van het bestuur telde in het begin
van 2021 het aantal van 9 personen. Afscheid
hebben wij moeten nemen van mevrouw F. Rokx.
Haar inzet, betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid zijn moeilijk vervangbaar. Ook hebben wij,
tijdens een bijzondere bijeenkomst, onze dankbaarheid en erkentelijkheid uit kunnen spreken
voor de vele jaren van aanhoudende inzet voor de
Valkenburgse gemeenschap in het algemeen en
de ASD in het bijzonder naar de heer G. Rutten,
de vorige voorzitter. Aan het einde van 2020 en
in de loop van het jaar 2021 zijn er overleggen
geweest met nieuwe kandidaten voor de functie
van toegevoegd lid. Wij zijn blij dat Mevrouw A.
Wagemans, Mevrouw J. Coolen en de heer B.
Kerckhoffs zijn toegetreden.
Ondanks pandemie zijn de contacten met regionale adviesraden gewoon doorgegaan. Belangrijke
beleidsvorming wordt steeds meer vormgegeven
op regionaal niveau. Deze ontwikkeling maakt
samenwerking des te spannender. Temeer waar
goede democratische controle dreigt te (gaan)
ontbreken.
Wij zijn de gemeente, zeker nu, erkentelijk voor de
constructieve samenwerking. Ons onophoudelijk
vragen om inzicht en verduidelijkingen heeft veel
geduld gevraagd. Met wethouder R. Meijers en
contactambtenaar M. Janssens hebben wij goed
en af en toe stevig overleg gehad. Wij danken hen
en ook de overige betrokken ambtenaren voor de
samenwerking.
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Gelukkig mogen we in 2022 weer zoals gebruikelijk fysiek bijeenkomen. De vele nieuwe contacten
die inmiddels gelegd zijn met allerlei groeperingen
en personen zullen versterkt worden. Ook zal het
contact met de mensen op het stadhuis verstevigd
worden. Wij gaan samen werken aan de verbetering van de communicatie. Er is straks een nieuwe
raad en een nieuw College van Burgemeester en
Wethouders hetgeen tot nieuwe kennismaking en
relaties zal leiden.
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is er
een oorlog aan de gang in het oosten van Europa.
Dit verschrikkelijke geweld zal ongelooflijk veel
nare gevolgen hebben voor het welzijn van ons
allen. Er zal een groot beroep gedaan worden op
onze veerkracht en medemenselijkheid. Ook zal
van ons wijsheid gevraagd worden bij het geven
van gevraagde en ongevraagde adviezen op het
gebied van het sociaal domein aan de nieuwe raad
en het college.
De leden van de ASD hebben opnieuw veel en
geduldig werk verzet. Zij hebben bij voortduring
kritische en creatieve ondersteuning geboden in
mijn eerste jaar als voorzitter van de ASD. Ik ben
hen daar zeer erkentelijk voor.
In de aanhef van dit voorwoord werd gebruik
gemaakt van de afkorting L.S. Eigenlijk hoort die
aan het begin van een (persoonlijke) brief. L.S.
staat voor Lectori Salutem, den lezer heil. Dat is
dan ook wat ik de lezer, onze inwoners en alle
werkers binnen het sociaal domein toewens.
Willem Bolt,
voorzitter ASD Valkenburg aan de Geul

Activiteiten
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Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad heeft in het jaar 2021 negen
vergaderingen gehouden. Bovendien waren er
drie overlegvergaderingen van de ASD met de
wethouder. Het Dagelijks Bestuur kwam gedurende het jaar tien keer bij elkaar.
Vanuit de werkgroepen:
Jeugd
In verband met corona en personele wisselingen
bij de gemeente is het contact tussen werkgroep
“jeugd” en de gemeente in het slob geraakt.
Een van de gevolgen was dat de nota Preventief
Lokaal Jeugdbeleid samen met de plannen
van uitvoering en financiering zeer laat aan de
ASD zijn aangeboden voor advies. Desondanks
heeft de ASD dit kunnen behandelen en heeft
daarop tevens positief geadviseerd. Daarna zijn
de (digitale) contacten met de desbetreffende
ambtenaar een keer per kwartaal geweest.
Tijdens deze bijeenkomsten is de werkgroep
onder andere bijgepraat over het jongerenwerk,
toekomstige beleidskaders en lokale- en regionale monitoring van de jongeren. Gemeente
Valkenburg aan de Geul zet terecht in op
preventief beleid en is van mening dat dit grotere
problematiek bij het opgroeien vermindert.
Preventief optreden doet de gemeente door
de rol van de ‘netwerkende overheid’ aan te
nemen. D.w.z dat zij samenwerkt met een aantal
partners om haar doelen rondom preventie te
bereiken. Tevens blijft de gemeente bezig met
correctief handelen.

Met betrekking tot de hervorming van de
Jeugdzórg en jeugdhúlp hebben zich diverse
ontwikkelingen voorgedaan op landelijk en vooral
ook op regionaal gebied, welke in de komende
jaren verder uitgebouwd zullen worden. Daarbij
is de vraag hoe groot de lokale invloed van de
afzonderlijke gemeenten en adviesraden zal
worden.
In 2021 heeft de inkoop van zorginstellingen
centraal gestaan. Ingestoken is op grotere zorgaanbieders, waarbij de vraag opteert of dit in de
toekomst een verbetering blijkt te zijn.
De ASD zal hier alert op blijven o.a. met hulp van
de signalen van de jongeren, de ouders en alle
overige bij de jeugdzorg betrokken instellingen
en personen.
Laaggeletterdheid
In maart heeft een overleg plaatsgevonden
met de desbetreffende ambtenaar. Inzet van
de gemeente was het vertalen van regionaal
beleid naar lokaal beleid. Als gevolg van de vele
wisselingen van ambtenaren voor dit aandachtsgebied, Covid-19 en de watersnood heeft het
dossier “laaggeletterdheid” niet de aandacht
gekregen die het nodig heeft. Er heeft in de loop
van 2021 geen overleg meer plaatsgevonden.
Evenmin is er lokaal beleid gemaakt. Wel zijn er
enkele subsidies aangevraagd en is er een begin
gemaakt met gezinsgerichte aanpak. Versnelling
van een aantal acties dient in 2022 ingezet te
worden.
In 2021 heeft een van de ASD-leden de cursus
laaggeletterdheid (5 dagdelen) gevolgd, welke
georganiseerd wordt door het Vista college voor
de regio.
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Gezien de schrijnende berichten in de media
moeten we naast de eenzame ouderen, ook de
jongeren niet vergeten.
Sport en bewegen
Afgelopen jaar is er diverse malen contact
geweest met de ambtenaar Sport. De ASD
was verheugd dat er een nieuw/vervolg sportbeleid ‘Valkenburg Beweegt’ is aangeboden.
Hoewel we in grote lijnen het sportbeleid
konden onderstrepen hebben we middels een
uitgebreid advies verscheidene verbeterpunten
aangegeven. Het afsluiten van een Regionaal
Sportakkoord is ook onder onze aandacht
geweest.
De functie van beweegmakelaar is diverse malen
aan de orde geweest bij de overleggen met de
wethouder. Diverse malen is door de ASD aangegeven dat de functie overspoeld dreigt te worden
door de toenemende taken die de functionaris
toebedeeld kreeg.
Uiteraard stonden ook de gevolgen van de
watersnood voor de sportverenigingen sterk in
onze belangstelling. We hebben de vinger aan de
vinger de pols gehouden.
Vrijwilligerscentrale en vrijwilligerswerk is ook
regelmatig aan de orde geweest bij de overleggen, zeker gezien de effecten hierop ten
gevolge van de watercrisis.
Kernoverleggen/burgerparticipatie
(geen werkgroep/apart thema)
De ASD is op bezoek geweest bij een van de
kernoverleggen en heeft geconcludeerd dat de
status en het kader waarbinnen de kernoverleggen kunnen werken voor alle partijen niet
helder zijn. De ASD is op diverse niveau’s
in overleg geweest om hierin verbetering te
brengen. Het belang van burgerparticipatie staat
hoog op de agenda van de ASD.
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Uitgebrachte adviezen ASD 2021 en reacties College van Burgemeester en Wethouders.
advies / datum

04-01-’21

06-03-’21

21-03-’21

titel / onderwerp

datum reactie		

Oproep herstart Home-start			
Heroverweging ophoging budget 			
ASD		
Sportbeleid			

respons

geen

geen

geen

De gemeente Valkenburg a/d Geul
voorziet in een externe partij die
22-04-’21

burgers wegwijs maakt in de wirwar
van (landelijke) regelingen zodat

18-06-’21

geen

deze met concrete ondersteuning
hun rechten kunnen halen.			

25-04-’21

Advies inzake ontwikkelingen
28-04-’21		bevestiging
Stella Maris		
Advies inzake aanvulling

26-04-’21

28-04-’21		bevestiging
armoedebeleid		

04-05-’21

Advies inzake jeugdbeleid			

03-05-’21

Advies inzake Versterkingsplan
advies ter info
01-07-’21		
Sociaal Domein			
aangenomen

20-06-’21

geen

Advies inzake armoedebeleid,

		
versie 9		

30-06-’21

Brief inzake nieuwe leden ASD

22-07-’21

Brief inzake giro 777			

19-11-’21

Brief inzake nieuwe leden ASD

14-12-’21

Advies inzake CEO WMO

Gevraagd Advies: initiatief gemeente

Ongevraagd Advies: initiatief ASD

23-12-’21		

23-12-’21		

advies overgenomen

advies overgenomen

advies

advies ter info

overgenomen

aangenomen

advies gedeeltelijk
overgenomen

anders

Financieel Overzicht 2021
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Adviesraad Sociaal Domein: Financieel overzicht 2021 (Zie bijlage voor ondertekend origineel)

Inkomsten

Uitgaven

Saldo 1 januari 2021

Kosten secretariaat		 €

1.998,66

Betaalrekening		€

4.639,63

Vergaderkosten		

Spaarrekening		€

3.417,95

Bestuurskosten		€

Budget		€

7.921,00

Rente			

5.872,09

0,34

Saldo 31-12-2021

Totaal		€

15.978,92

Betaalrekening		€

4.689,88

Spaarrekening		€

3.418,29

Totaal 31-12-2021		 €

15.978,92

Bezetting Adviesraad Sociaal Domein (per 31-12-2021)
Samenstelling DB
1.
2.
3.

Willem Bolt
Maria van de Pol
Maria van de Heijden

•
•
•

voorzitter
secretaris
penningmeester

Leden Adviesraad Sociaal Domein
4.
5.
6.
7.
8.

Ineke Paulussen
Femke Rokx
Phile Wolfs
Cor Savelkoul
Roos Wouters

9.
10.
11.
12.
13.

Lei Lebens
Noah Hazen
Annemieke Wagemans
Jolanda Coolen
Bas Kerckhoffs

		
Werkgroepen/ Vertegenwoordigingen
1. Gemeentelijke Werkgroep CTO			
• Maria van de Pol
3. PR			
• Lei Lebens
4. Seniorenraad			
• Maria van de Pol
						
Roos Wouters
5. Regionaal overleg (voorzitters) Adviesraden
• Willem Bolt
						
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
						Lei Lebens
9. Werkgroep Zorg en Ouderen.			
• Maria van de Heijden
						
Maria van de Pol
						
Roos Wouters
10. Werkgroep Laaggeletterdheid.			
• Maria van de Heijden
						Lei Lebens
						Annemieke Wagemans
Kascommissie 2021
•

Noah Hazen (2e 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

Bijlage
Financieel overzicht 2021 (ondertekend origineel)

