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VOORWOORD 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein  van de gemeente Valkenburg 

aan de Geul over 2016.                                                                                                                                               

Ingaande het jaar 2016 is de voorheen bestaande WMO- raad  omgevormd tot de stichting 

Adviesraad Sociaal Domein (ASD)  gemeente Valkenburg aan de Geul. Per dezelfde datum 

zijn in het sociale domein, naast de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  ook de 

Jeugdwet en de Participatiewet opgenomen.  De decentralisatie van de  drie nieuwe wetten 

door de centrale overheid naar de gemeenten heeft grote gevolgen gehad voor de gemeenten,  

ook voor Valkenburg, en als uitvloeisel daarvan ook voor de ASD. 

De ASD heeft ingespeeld op de uitbreiding van het aandachtsgebied door de aandacht voor de 

vragen rondom de uitvoering van de drie wetten te spreiden.  In plaats van alle zaken 

bespreken en behandelen in de vergaderingen van het bestuur is gekozen voor verschillende 

werkgroepen. Deze houden zich bezig met een deelgebied, zoals de zorg, de jeugd, de 

participatie en ook de werkgroep Sport en Bewegen. De werkgroepen vormen een mening 

over een onderwerp uit hun aandachtsgebied  en leggen dat vervolgens voor aan het bestuur 

ter goedkeuring. Dit kan dan leiden tot een advies aan de gemeente. 

De bezetting van het bestuur is in 2016 in aantal niet gewijzigd tot 1 oktober. Tot dat moment 

was de heer P. de Backer voorzitter van het bestuur. Na zijn aftreden heeft  hij het bestuur 

verlaten; dit was overigens op grond van een bepaling in de statuten dat de duur van het 

lidmaatschap limiteert op 8 jaren. Van af 1 oktober 2016 is de heer G. Rutten voorzitter;  hij 

was lid van het bestuur vanaf 1 januari van dat jaar. 

Aan de heer de Backer zijn wij dank verschuldigd voor zijn jarenlange  functie vervulling. Hij 

was de voorzitter, maar ook de trekker in de aanloopperiode van de WMO en  in de 

overschakeling naar de ASD.                                                                                                                                                                              

Er is in 2016 vele malen vruchtbaar overleg geweest met de gemeente, daarbij 

vertegenwoordigd in de personen van wethouder Dauven en Marion Janssens. Wij danken hen 

voor hun constructieve samenwerking.  De leden van de ASD hebben in 2016 veel werk 

verzet, zowel in de werkgroepen als in de vergaderingen van het bestuur en in het overleg met 

de wethouder.  Ik ben hen daar, mede namens Piet de Backer, zeer erkentelijk voor. 

 

 

Ger Rutten,  voorzitter ASD  Valkenburg aan de Geul    
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ADVIEZEN aan het College van Burgemeester en wethouders 

 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders 

aangaande het Sociaal Domein. 

In 2015 heeft de Adviesraad Sociaal Domein de volgende adviezen uitgebracht aan  het 

College van Burgemeester en Wethouders: 

25-02-2016 Advies Adviesraad Sociaal Domein inzake het Mantelzorgcompliment. 

25-02-2016 Advies Adviesraad Sociaal Domein inzake het beleid van de Polfermolen. 

14-10-2016  Advies Adviesraad sociaal Domein inzake het rapport “Gezondheid in 

Limburg”. 

18-11-2016 Advies Adviesraad Sociaal Domein inzake openingstijden bibliotheek 

Valkenburg aan de Geul. 

24-11-2016 Advies Adviesraad Sociaal Domein inzake de Mantelzorgwaardering. 

 

   

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein heeft, voorafgaande aan een 

vergadering van het Algemeen Bestuur, maandelijks een overleg. In 2016 vergaderde het 

Dagelijks bestuur op 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 25 april, 6 juni, 29 augustus, 3 

oktober, 31 oktober, 5 december. 

 

Het Algemeen Bestuur vergadert in principe eenmaal per maand. 

In 2015 vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein op 13 januari, 17 februari, 16 maart, 13 

april, 11 mei, 15 juni, 7 september, 12 oktober, 9 november, 14 december. 

 

Overleg met de wethouder. De Adviesraad Sociaal Domein heeft om de twee maanden een 

overleg met de verantwoordelijke wethouder/portefeuillehouder Sociaal Domein en de 

contactambtenaar van de gemeente Valkenburg aan de Geul. In 2016 was dit op 3 februari, 23 

maart, 25 mei, 6 juni, 21 september, 23 november. 

 

In de overlegvergaderingen met de wethouder zijn de volgende onderwerpen ter sprake 

gekomen. 

- Mogelijkheid van fraude in het PGB 

- Inspiratiebeurs voor de jeugd 

- Jogg  (Jongeren op gezond gewicht) 

- Vrijwilligerscentrale 

- Doelgroepenvervoer  Omnibuzz 

- Tripooloverleg 

- Organisatie van de Jeugdzorg 

- Keukentafelgesprek 

- Eigen bijdrage  WMO 

- Mantelzorgcompliment 

- Armoede conferentie 

- Sportbeleid gemeente Valkenburg 

- Samenwerking ASD  met Seniorenraad 



Stichting Adviesraad Sociaal Domein  

Valkenburg aan de Geul  Jaarverslag 2016 5  

 

 

De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein heeft 1 x per maand overleg met de 

contactambtenaar.  

Daarnaast neemt hij deel aan het Regionaal Overleg Voorzitters Adviesraden Heuvelland-

Maastricht met de contactambtenaren van de betrokken gemeenten, én aan het overleg met de 

Kernen in de werkgroep Leefbaarheid. Van de Adviesraad Sociaal Domein kan hier één lid 

aan deelnemen. 

 
Overleg van de Adviesraad Sociaal Domein met het WMO-platform  

In 2015 heeft er geen overleg plaatsgevonden met het WMO-platform.  

 

Nieuws Sociaal Domein. 
De Adviesraad Sociaal Domein plaatst regelmatig artikelen over het Sociaal Domein in het 

maandblad Markant. 

In 2016 werden de volgende artikelen geplaatst: 

- Januari  Doorstart WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein. 

- Maart  Kennismaking nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein. 

- Juli/augustus Jaarverslag WMO-raad 2015. 

- December  Voorstellen nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein. 

Website Adviesraad Sociaal Domein on line. 

 

 

WERKGROEPEN 

 
Regionaal Overleg Adviesraden. 

Leden: Piet de Backer, Ger Rutten, Maria van der Heijden. 

Data overleg 2016: 18 februari, 1 juni, 15 september, 17 oktober, 3 november. 

In het regionaal overleg tussen de ASD raden van Maastricht en de Heuvelland gemeenten is 

aandacht besteed aan onder meer de volgende onderwerpen: 

 er wordt altijd een informatieronde gehouden om elkaar op de hoogte te brengen van 

de algemene gang van zaken binnen de eigen gemeente en om melding te maken van 

bijzondere gebeurtenissen (regelingen, besluiten, e.d.) 

 “resultaatsturing” is onderwerp geweest in subwerkgroepen voor Jeugd en WMO in 

samenhang met het tevredenheidsonderzoek 

 Preventie en vroegsignalering 

 Participatie:  zelfsturing in de kernen van Valkenburg aan de Geul. 

Voorts waren er enkele  overlegmomenten  tussen de regionale ASD raden en de wethouders 

van de betreffende gemeenten. Deze waren meestal gewijd aan landelijke ontwikkelingen en 

verwachtingen in relatie tot feitelijke situaties in de regio. 

 

Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid  

Leden: Piet de Backer, Ger Rutten.  

In deze werkgroep worden doorgaans besproken de actuele ontwikkelingen in de 

verschillende kernen van de gemeente op het terrein van bevordering van de leefbaarheid.  

Met name  gaat het over ontwikkelingen die geïnitieerd worden door burgers uit de kernen, 

waarbij bureau Burgerkracht ondersteuning verleent.    

 

Werkgroep Cliënt Tevredenheids-Onderzoek (CTO) 

Leden: Jacq. Eurlings, Willem Visser. 
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Afgelopen jaar is er geen CTO geweest. 

 

Werkgroep Jeugd. 

Leden: Femke Rokx, Phile Wolfs, Piet de Backer, Ger Rutten. 

De werkgroep Jeugd heeft in 2016 5 bijeenkomsten gehad in een wisselende samenstelling 

a.g.v. aftreden voorzitter Piet de Backer. In de nieuwe samenstelling is het voorzitterschap 

overgenomen door Femke Rokx en is er samen met Ger Rutten (voorzitter ASD) en Phile 

Wolfs (algemeen bestuurslid ASD) de nieuwe werkgroep Jeugd gevormd.  

Met een signalerende en adviserende functie binnen een nieuw taakgebied van de gemeente, 

hebben de bijeenkomsten  veelal in het teken gestaan van informatie overdracht 

decentralisatie en werkwijze jeugdhulpverlening. Dit o.a. onder begeleiding van mevr. 

Monique Strik Beleidsmedewerker Sociaal Domein en dhr. Cyril Laugs medewerker CLIC.  

Thema’s en vragen die hierbij aan bod zijn gekomen zijn;  

 Hoe verloopt de toegangsprocedure, werkwijze keukentafelgesprek? 

 Hoe kunnen we als werkgroep Jeugd de stem van jeugdigen (ouders) vangen en 

vertegenwoordigen? 

 Over welke doelgroep en inhoudelijk, cijfermatige arrangementen spreken we binnen 

Valkenburg met zorgvragen voor jeugdhulp? 

 

Werkgroep Participatie. 

Leden: Margo Weber, Cor Savelkoul. 

In 2016 is de voormalige WMO-raad overgegaan naar Adviesraad voor Sociaal Domein. 

Gezien de landelijke ontwikkelingen in het sociale domein was clustering van geheel ook 

wenselijk. 

De ASD is georganiseerd in aparte werkgroepen. 

Voor de werkgroep participatie was eerste jaar pionieren en heeft een bestendig 

overlegagenda 2017 opgeleverd met beleidsambtenaar 

Op de agenda staan o.a. : 

 Werk en inkomen/ arbeidsmarktbeleid. 

 Participatiewet (WAJONG-WWB-Wsw) 

 Gemeentelijke regelingen en hun toegang. 

Momenteel wordt er gesproken over het (onlangs verschenen) rapport armoedebeleid. 

De positief kritisch houding van ASD wordt door werkgroep participatie omarmd in haar 

gevraagde en ongevraagde adviezen naar gemeente. 

 

Werkgroep Sport en Bewegen. 

Lid: Ineke Paulussen. 

De werkgroep heeft de volgende onderwerpen in de vergaderingen de commissie aan de orde 

gebracht: 

 Situatie rondom Polfermolen  

 Parkeerbeleid Polfermolen 

 Situatie rondom de voetbalvelden  

 JOGG  

 App Sportdrempelvrij 

 Sportprijzen  

Er is regelmatig contact met de combinatiefunctionarissen, beleidsambtenaar en wethouder 

Sport. 
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Werkgroep Zorg en Ouderen. 

Leden: René  Leenders, Willem Visser, Maria van der Heijden, Maria van de Pol, Lily Bemer 

(niet lid ASD), Jacq Eurlings (niet lid ASD). 

In de vaste werkgroep Zorg en Ouderen worden die onderwerpen en thema's besproken die 

nadere inhoudelijke verdieping behoeven en specifiek betrekking hebben op "zorg" en 

"ouderen". Deze worden na discussie en eventueel raadpleging van deskundigen voorzien van 

een pré-advies dat uiteindelijk in de AB-vergadering van de ASD terugkomt, die hier een 

beslissing over neemt. 

Momenteel bestaat de werkgroep uit 4 ASD-leden en 2 voormalige leden van de WMO-raad. 

Periodiek krijgt de werkgroep ondersteuning van de contactambtenaar van de gemeente 

Valkenburg aan de Geul. 

In 2016 heeft de werkgroep 5x  vergaderd. Op 1 maart, 18 mei, 13 juli,  21 september en 16 

november. 

Er zijn 5 pré-adviezen ingebracht bij de ASD:  

1. Eigen Bijdrage 2015; 

2. Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015; 

3. Gezondheid in Zuid-Limburg; 

4. Openingstijden bibliotheek  

5. Mantelzorgwaardering. 

In voorbereiding zijn pré-adviezen over mogelijkheden tot ondersteuning in algemene zin in 

het kader van WMO-aanvragen en het lokale Armoedebeleid.  

  

 

Afscheid voorzitter Adviesraad Sociaal Domein. 
Piet de Backer. 

Van 2006 tot 2016 is  Piet voorzitter geweest van de WMO-raad Valkenburg aan de Geul en 

van 1 januari  tot 1 oktober 2016 voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Hij heeft er mede voor gezorgd dat, vanuit een onafhankelijke positie, alle WMO-

belanghebbenden optimaal betrokken werden bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en 

evaluatie van het te voeren gemeentelijk WMO-beleid. In het bijzonder voor hen die niet of 

onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen. 

Omdat steeds meer WMO-zaken op regionaal niveau werden geregeld, heeft de WMO-raad 

Valkenburg aan de Geul in 2009 het initiatief genomen om een regionaal overleg op te zetten 

van de voorzitters van de WMO-raden Maastricht-Heuvelland. 

Per 1 januari 2016 is de stichting WMO-raad door ontwikkelingen in het sociaal domein 

omgevormd tot stichting Adviesraad Sociaal Domein. 

Naast de WMO zijn ook de Jeugdwet en de Participatiewet in het Sociaal Domein 

opgenomen. 

Piet heeft zich in de voorbereiding naar de omvorming tot de Adviesraad Sociaal Domein 

ingezet om de werkbaarheid van de raad vorm te geven. 

Wij danken hem voor zijn tijd en energie die hij heeft gegeven aan de WMO-raad/Adviesraad 

Sociaal Domein. 
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Financieel overzicht 2016 
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Bevindingen Kascommissie Adviesraad. 

 

De kascommissie heeft bij controle geconstateerd dat de administratie prima verzorgd was en 

de cijfers klopten met de in- en uitgaven van het controlejaar 2016. Wel viel op dat er een 

overschot was ten opzichte van het jaar daarvoor. Oorzaak daarvan ligt o.i. in de vele 

bezettingswisselingen, de omschakelingen in het sociaal domein en het uitvallen van de 

studiedag. In deze hectiek is er vooral sprake geweest van interne gerichtheid en mee rennen 

in de op dat moment aangeboden adviesaanvragen. 

 Ons voorstel is om dit bedrag aan te wenden voor een verdieping van de kennis en 

vaardigheden door het inzetten van expertise op diverse gebieden in het sociaal domein. De 

werkgroepen kunnen het beste zelf aangeven welke extra informatie zij willen ontvangen en 

in welke vorm. Daarnaast zal de studiedag worden gebruikt om de eigen werkvorm en 

processen onder de loep te nemen en daar waar nodig bij te schaven.  
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Bezetting Adviesraad Sociaal Domein (per 31-12-2016) 
 

 

Samenstelling DB  
1. Piet de Backer   voorzitter tot 01-10-2016 

Ger Rutten   voorzitter vanaf 01-10-2016 

2. Maria van de Pol  secretaris 

3. Maria van der Heijden penningmeester 

 

Leden Adviesraad Sociaal Domein 
4. Willem Visser  

5. Margo Weber   plv. Voorzitter 

6. Ineke Paulussen 

7. René Leenders 

8. Femke Rokx 

9. Phile Wolfs 

10. Cor Savelkoul 

    

 

Werkgroepen/ Vertegenwoordigingen 

1. Gemeentelijke Werkgroep CTO 

  Willem Visser, Jacq Eurlings (niet/lid WMO/raad) 

2. Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid 

   Piet de Backer, Willem Visser 

3. Redactie WMO-nieuws 

  Maria van de Pol 

4. Seniorenraad 

  Maria van de Pol 

5. Regionaal overleg (voorzitters) Adviesraden 

 Piet de Backer; Maria van der Heijden 

6. Werkgroep Jeugd. 

 Femke Rokx; Phile Wolfs, Piet de Backer. 

7. Werkgroep Participatie. 

 Margo Weber; Cor Savelkoul. 

8. Werkgroep Sport en Bewegen. 

 Ineke Paulussen. 

9. Werkgroep Zorg en Ouderen. 

René Leenders, Willem Visser, Maria van der Heijden, Maria van de Pol, Lily 

Bemer (niet lid ASD), Jacq Eurlings (niet lid ASD). 

 

Kascommissie 2016 

    Margo Weber (2
e
 maal) 

  Ineke Paulussen (1
e
 maal) 

 

Overleg gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

* Bert Dauven   - Wethouder/Portefeuillehouder  Sociaal Domein  

         Valkenburg aan de Geul 

* Marion Janssens   - Contactambtenaar Sociaal Domein Gemeente  

         Valkenburg aan de Geul. 
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SAMENSTELLING WMO-platform (per 31-12-2016) 
 

Overzicht van organisaties die deel uitmaken van het WMO-platform: 
 

1. Seniorenraad,  

2. Radar,  

3. GGZ-platform,  

4. Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL,  

5. Cliëntenraad Zorgcentra Fonterhof en Oosterbeemd, Verpleeghuis Valkenheim. 

6. Cliëntenraad Vroenhof,  

7. Kernoverleg Berg en Terblijt,  

8. Kernoverleg Vilt, 

9. Kernoverleg Houthem,  

10. Kernoverleg Schin op Geul,  

11. Platform Broekhem, 

12. Kernoverleg Sibbe-IJzeren 

13. Leefbaarheidsoverleg Valkenburg Centrum  

14. Kunst- en Cultuurraad,  

15. Zij-actief Houthem,  

16. Lidwinabond,  

17. Algemene Hulpdienst,  

18. Samen Verder,  

19. Zonnebloem,  

20. Huurdersplatform Op het zuiden,  

21. Nederlandse Vereniging Autisten,  

22. Time Out,  

23. Parochiële Contactgroep OLV Vrouw van Altijddurende Bijstand,  

24. Diakonie Houthem,  

25. COC Limburg,  

26. Regionaal Instituut Beschermd Wonen,  

27. Platform Allochtone Zorgvragers.  

28. Werkgroep Religie en WMO. 

 

 


