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Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 14-06-2022 

 

 

NOTULEN 
ASD 

 

Datum:  14-06-2022 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  Cascade 
 
Aanwezig: : Dhr. W. Bolt, mevr. M. van de Heijden, dhr. B. Kerckhoffs , dhr. L. Lebens, mevr. I. 
Paulussen, mevr. M. van de Pol, dhr. C. Savelkoul, mevr. A. Wagemans, dhr. Ph. Wolfs, mevr. R. 
Wouters. 
Afwezig met kennisgeving: mevr. J. Coolen, dhr. N. Hazen. 
 

1. Opnening en vaststellen agenda. 
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering. 

 

2. Ingekomen- en uitgaande stukken. 
Ingekomen stukken. 
17-05-2022 St. Gemeenschapshuis Cascade: Overeenkomst gebruik gemeenschapshuis d.d. 
14-06-2022. 
18-05-2022 De Pijler: Uitnodiging en agenda POLC d.d. 15-06-2022. 
19-05-2022 Gemeente Valkenburg aan de Geul, dhr. Hendriks: Schets van de 
toegankelijkheidsnota. 
23-05-2022 Bianca Bertram Sevagram: Afspraak e.v. samenwerking. 
24-05-2022 Antidiscriminatie-voorziening Limburg; Monitor Discriminatie 2021. 
31-05-2022 Burgerkracht: uitnodiging lezing Arbeid en Maatschappelijke tweedeling d.d. 12-
07-2022. 
02-06-2022 AVG: Nieuwsbrief. 
02-06-2022 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Reactie College B&W op advies ASD inzake 
het Beleidsplan Zicht op Thuis. 
Uitgaande stukken. 
26-05-2022 Griffie gemeente Valkenburg aan de Geul: Verzoek om spreekrecht 
commissievergadering d.d. 30-05-2022. 
11-06-2022 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Ongevraagd advies ASD aan het College van 
B&W inzake vacature beweegmakelaar. 

Koepel 
16-05-2022 vragen en antwoorden n.a.v. stukken AVL voorjaar 2022. 
18-05-2022 Informatie over nieuwe webinars. 
25-05-2022 Bestuur bericht i.v.m. website Koepel. 
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30-05-2022 Webinar: Complexe scheidingen binnen uw gemeente: uitdagingen en 
kansen op 23 juni 2022. 
31-05-2022 AVL/Uitkomsten voorjaar 2022. 

Schets van de toegankelijkheid: Mevr. Paulussen neemt contact op met dhr. 
Hazen. 

3. Concept-notulen vergadering d.d. 10-05-2022. 
Agendapunt 4. 
Platform Participatie Parkstad. 
Toevoegen: dhr. Hazen heeft hiervoor interesse. 
De notulen worden op 12 juli vastgesteld. 

 
4. Rondje teams. 

Sport en bewegen. 
Het team sport heeft om de 6 weken een overleg met de Combinatie Functionarissen (CF). 
De CF ’s zetten zich in voor bevordering van sport en bewegen. Geven vluchtelingen de 
mogelijkheid om bij verenigingen te sporten. Mevr. Paulussen heeft regelmatig overleg met 
dhr. Tim Bödeker. 
De CF ’s hebben regelmatig overleg met de beleidsmedewerker dhr. T. Bödeker over de 
innovatie van sportaccommodaties. De CF ’s hadden de beschikking over een eigen budget, 
maar sinds zij zijn overgegaan naar groep 9, is dit weggehaald. 
Werkgroep Jeugd. 
Dhr. Kerckhoffs en mevr. Paulussen hebben een overleg gehad met mevr. Velthorst. Daarbij 
zouden 5 leden van de ASD aanwezig zijn. Door omstandigheden konden zij op het laatste 
moment niet aanwezig zijn.  
De werkgroep heeft de cijfers bekeken van de aantallen plus interventies en wat dat 
betekent. 
Regionaal Expertgroep Jeugd. 
Deze Expertgroep kan het team Jeugd ondersteunen b.v. bij de Ontwikkelagenda (onderdeel 
van de inkoop). Het team kan op een specifiek onderdeel van Valkenburg reageren of 
achteraf beoordelen Het team bespreekt dit eerst onderling. 
Straatcoaches. 
De straatcoaches zijn aangesteld om kinderen in de groepen 4-5-6 bij te staan b.v. bij pesten. 
Zij fungeren als vertrouwenspersoon voor de kinderen. Hebben contact met BOA ‘s. 
Zij houden contact met de kinderen ook als zij op de middelbare school zitten. 
Team eenzaamheid. 
Mevr. van de Heijden en mevr. Wouters willen een afspraak maken met mevr. Janssens m.n. 
voor jongeren die depressief en suïcidaal zijn. 
Stand van zaken energievoorziening. 
Personen die niet bekend zijn bij de gemeente moeten de bijdrage zelf aanvragen. 
Onduidelijk is nog wat de richtlijnen zijn. Op de website “De voorzieningenwijzer” kan men 
informatie vinden. Consulenten zijn actief in de gemeente Maastricht, Kerkrade en bij de 
woningcorporaties. Gemeente Valkenburg kan zich hierbij aansluiten. 
Dhr. Savelkoul en dhr. Wolfs herschrijven het advies van de ASD inzake de extra 
energiebijdrage van 10 januari. 
Overleg met mevr. Janssens. 
Mevr. Janssens wil het contact tussen de leden van de ASD en de beleidsmedewerkers 
verbeteren. Aan de leden van de ASD wordt gevraagd om vragen aan wethouder Kleijnen 
naar het secretariaat of de voorzitter te sturen. 
De voorzitter van de ASD heeft een overleg met de nieuwe wethouder en mevr. Janssens. 



3 

Adviesraad Sociaal Domein Notulen d.d. 14-06-2022 

Afgesproken wordt dat de teams tenminste 4 maal per jaar een overleg hebben met de 
contactambtenaar. De leden nemen zelf contact op met de contactambtenaar. 
De volgende SOB-bijeenkomst wordt op 13 december gehouden van 17.30 tot 21.30 uur. 

 
5. Verslag regiovergadering van de voorzitters adviesraden. 

Onderwerpen: 
Voortgang Jeugd. 
Stand van zaken van de gegeven adviezen. 
Nieuwe coalities. 

 
6. Terugblik inspreekrecht raadscommissievergadering d.d. 30-05-2022. 

De leden van de ASD hebben waardering voor de wijze waarop de voorzitter het woord voor 
de commissievergadering heeft gevoerd. 
De ASD wil een overleg met het team-hoofd over de informatievoorziening naar de ASD. 

 
7. Jaarverslag 2021. 

Het artikel van het team Jeugd ontbreekt nog. 
 

8. Rondvraag.  
Laaggeletterdheid. 
Een bekende van mevr. Paulussen doet mee aan een CEO onderzoek. De vragen van de 
vragenlijst zijn voor mensen moeilijk te begrijpen. Zij stuurt de vragenlijst door naar het team 
Laaggeletterdheid. 
Mevr. Paulussen heeft een aantal items waarover zij een conceptadvies wil opstellen. 
 De voorzitter vraagt de leden om de prioriteitenlijst (lijst SOB) goed door te nemen en de 
prioriteiten aan te geven. 

 
9. Sluiting. 

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

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 06-09-2022. 
 

 


