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VOORWOORD 
 

 

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

aan de Geul over het jaar  2017.                                                                                                                                               

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 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  

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 2017  niet gewijzigd.   Van af 1 oktober 2016 is de heer G. 

Rutten voorzitter;  hij was lid van het bestuur vanaf 1 januari van dat jaar. 

Per 31 december 2017 heeft de heer Willem Visser afscheid genomen van het bestuur. Hij 

vervulde ruim 7 jaren trouwe dienst op diverse terreinen van de ASD. De Raad is hem zeer 

erkentelijk voor de bewezen diensten. 

Er is in 2017 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 2017 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 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 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein de volgende adviezen uitgebracht aan  het 

College van Burgemeester en Wethouders:                                                                                           

 

13-01-2017     Advies inzake de rol van burgers bij belangrijke beslissingen in de gemeente. 

23-02-2017 Advies inzake de kwestie van een gemeentelijke herindeling.                                    

07-05-2017 Advies inzake de wenselijkheid van een openbaar toilet in de gemeente  

19-05-2017     Advies inzake het innovatiebudget. 

14-06-2017     Advies inzake het keukentafelgesprek 

14-06-2017 Advies inzake de invoering van een nieuwe parkeerregeling. 

09-08-2017  Advies  inzake de invoering van het maatjesproject. 

09–08-2017 Advies inzake het onderzoek naar de invloed van vergrijzing op de 

woningvoorraad.                                                                                                       

19-09-2017     Advies inzake burgerparticipatie in de zorg. 

29-09-2017     Advies inzake het actieplan armoede12-10-2017                                                                  

12-10-2017     Advies inzake de rapportage over het Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO). 

   

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 2017 vergaderde het 

Dagelijks bestuur 10 keer.  

Het Algemeen Bestuur vergadert in principe eenmaal per maand. 

In 2017 vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein  10 keer.  

 

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 2017  waren er 5 vergaderingen.  

 

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

gekomen. 

- Samenwerking ASD  met Seniorenraad 

- De wijziging in de werkwijze van de ASD 

- Advies over burgerparticipatie  

- De sportvoorzieningen in Valkenburg in relatie tot het voornemen de Polfermolen 

af te stoten. 

- De informatievoorziening inzake de activiteiten in het sociale domein. 

- De gebeurtenis in Broekhem Noord en de gevolgen daarvan 

- Advies betreffende burgerparticipatie in de zorg 

- De ontwikkelingen op het gebied van sportbeleid, zoals JOGG, beweegmakelaar, 

e.a. en de Polfermolen 

- De bibliotheek 

- Client ervarings onderzoek (CEO) 

- Sociale kaart 
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- Gegevens over de activiteiten in het sociale domein, rapportages 

- Armoedebestrijding in de gemeente 

 

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

contactambtenaar.                                                                                                                           

Ook neemt de voorzitter deel aan  het overleg met de Kernen in de werkgroep Leefbaarheid. 

Van de Adviesraad Sociaal Domein kan hier één lid aan deelnemen. 

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

Maastricht met de contactambtenaren van de betrokken gemeenten,  

In het 7 keer gehouden overleg kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde : 

- Ontwikkelingen in de samenwerking tussen de gemeenten 

- EVI panels inzake nieuw beleid in het sociale domein,  o.a. inzake klantervaringen 

- Samenwerking adviesraden in Zuid-Limburg 

- Overleg met de portefeuillehouders van Maastricht en de Heuvellandgemeenten 

- Regioplan Beschermd Thuis 2020 

   

 
Overleg van de Adviesraad Sociaal Domein met het WMO-platform  

In 2017 heeft  geen overleg plaatsgevonden met het WMO-platform. Wel is het platform 

schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de 

activiteiten van de ASD en om via de website in contact te treden met de ASD voor vragen 

en/of opmerkingen. 

 

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

maandblad Markant. 

 

 

WERKGROEPEN 
 

Werkgroep Cliënt Tevredenheids-Onderzoek (CTO) 

Leden: Jacq. Eurlings, Willem Visser, Maria van de Pol. 

Afgelopen jaar is er geen CTO geweest. 

 

Werkgroep Jeugd. 

Leden: Femke Rokx, Phile Wolfs, Ger Rutten. 

De werkgroep Jeugd heeft in 2017 een 4-tal bijeenkomsten gehad in een hernieuwde  

samenstelling door medio 2017 aanvulling dhr. L. Lebens. Naast een vaste bezetting van ASD 

bestuursleden; Ger Rutten, Phile Wolfs en Femke Rokx. 

 

De werkgroep Jeugdzorg heeft in 2017 tot doel gesteld 

 zich verder op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen het jeugdzorg beleid.  

 Kritische vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders aangaande 

het jeugdzorgstelsel, naar aanleiding van signalen die opgevangen worden vanuit 

het werkveld, ervaringsdeskundigen en (sociaal) media.  

De werkgroep heeft concreet aandacht gehad voor; 

 Armoedebeleid en jeugd 

 Kennisgemaakt met jeugdprofessionals Valkenburg 

 Sluiting vrije school Schin op Geul 
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 Tekorten specialistische zorg  

 Uitvoering en evaluatie  client tevredenheidsonderzoek  

 Evaluatie POH- jeugd  

 Aanpak incident Broekhem noord. 

 

Werkgroep Participatie. 

Leden: Cor Savelkoul. 

Tijdens de diverse contactmomenten met de gemeente kwam als rode draad het 

armoedebeleid ter sprake. 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een opstelling van actieplan armoedebeleid 2017 e.v. 

jaren. 

Dit plan biedt mogelijkheden om onderwerp in de komende jaren handen en voeten geven en 

zal door ASD gevolgd blijven worden. 

Voorts is er een bijdrage mogen leveren aan: 

- Opzetten vrijwilligersbeleid. 

- Opzet sociale kaart. 

 

Werkgroep Sport en Bewegen. 

Lid: Ineke Paulussen. 

Er is het afgelopen jaar maximaal ingezet dat het aanstellen van een beweegcoach in de 

gemeente Valkenburg een belangrijke aanvulling is op het huidig Sportbeleid en de aandacht 

voor het sociale isolement van de ouderen binnen de gemeente. Er is  hierover regelmatig 

overleg geweest met de betreffende beleidsambtenaren, daarnaast is er ook een advies 

afgegeven over dit onderwerp. 

Verder is er regelmatig overleg geweest over de lopende zaken van Sport en Beweeg binnen 

de gemeente.  

 

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). 
 

De bijeenkomsten van de werkgroep Zorg&Ouderen vonden in 2017 plaats op 26 april, 6 

september en 29 november 2017. 

De groep werd ondersteund door Marion Janssens van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 

Incidenteel heeft dhr. Scheepers van de Adviesraad Heerlen de werkgroep bijgestaan op 

deelonderwerpen met name over Ouderparticipatie en Mentorschap/bewindvoering en 

curatele. 

De werkgroep Zorg&Ouderen heeft in 2017 2 adviezen uitgebracht. 
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Financieel overzicht 2017 
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Bevindingen Kascommissie Adviesraad. 

 

De kascommissie bestaande uit Phile Wolfs en Ineke Paulussen hebben bij controle 

geconstateerd dat de penningmeester haar zaken goed op orde heeft. De cijfers zijn doorlopen 

en kloppen met de in en uitgaven voor het controlejaar 2017. Opvallend is wel dat er een fors 

tegoed is in kas en dat er behoudens een studiedag geen verdere studiekosten zijn gemaakt. 

De Adviesraad heeft het afgeslopen jaar een omslag gemaakt in de werkvorm: van werkgroep 

gericht naar onderwerp gericht. Nu deze werkvorm van start is gegaan raadt de kascommissie 

dan ook om het komend jaar een investering doen in opleiding en bijscholing van de leden. 

Gezien het kastegoed is daar voldoende ruimte voor. Daarnaast adviseert de kascommissie 

voor de een kleine attentie voor de bewoners van Radar in het gebouw waar de Adviesraad 

altijd vergaderd. Dit als bedankje voor het maandelijkse gastvrije ontvangst en het kosteloos 

mogen vergaderen. 
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Bezetting Adviesraad Sociaal Domein (per 31-12-2017) 
 

 

Samenstelling DB  
Ger Rutten   voorzitter  

1. Maria van de Pol  secretaris 

2. Maria van der Heijden penningmeester 

 

Leden Adviesraad Sociaal Domein 
3. Willem Visser  

4. Margo Weber   plv. Voorzitter 

5. Ineke Paulussen 

6. René Leenders 

7. Femke Rokx 

8. Phile Wolfs 

9. Cor Savelkoul 

    

 

Werkgroepen/ Vertegenwoordigingen 

1. Gemeentelijke Werkgroep CTO 

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

2. Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid 

   Ger Rutten 

3. Redactie WMO-nieuws 

  Maria van de Pol 

4. Seniorenraad 

  Maria van de Pol 

5. Regionaal overleg (voorzitters) Adviesraden 

 Ger Rutten; Maria van der Heijden 

6. Werkgroep Jeugd. 

 Femke Rokx; Phile Wolfs; Ger Rutten; Lei Lebens. 

7. Werkgroep Participatie. 

 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), Roos Wouters (niet lid ASD). 

 

Kascommissie 2017 

 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. 

 


