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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  2018.                                                                                                                                               

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. 

In de loop van het jaar 2018 werd het steeds duidelijker dat de ASD weliswaar zijn oorsprong 

heeft in de drie genoemde wetten, maar dat een  verbreding naar “sociaal domein” 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  De concentratie van de ASD is verschoven naar allerlei 

zaken die zich afspelen in het sociale domein, de leefomgeving van de burger. En de 

uitvoering van de drie wetten (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) door de gemeente zijn 

daar uitdrukkelijk onderdeel van. 

De ASD heeft ingespeeld op de uitbreiding van het aandachtsgebied door  zich te richten op 

vragen van de gemeente die afgeleid zijn van  de uitvoering van onderwerpen uit  het 

actieplan van de afdeling Sociaal Domein van de gemeente. Dat plan wordt jaarlijks binnen de 

gemeente vastgesteld en vervolgens besproken met de ASD. Dat betekent dat de ASD kan 

overzien welke onderwerpen in behandeling zijn of komen bij de gemeente in de loop van een 

jaar. Veel onderwerpen uit dat plan leiden op een bepaald moment tot vragen om advies. Via 

goede kontakten met de ambtenaren blijft de ASD op de hoogte van de voortgang en is tijdig 

voorbereid  op die vragen. 

 De ASD heeft  de hiermee gepaard gaande werklast  gespreid over de leden.                               

In plaats van alle zaken bespreken en behandelen in de vergaderingen van het bestuur is 

gekozen voor verschillende teams, één per onderwerp. Deze  teams concentreren zich op het 

onderwerp dat zij zelf hebben gekozen. De meeste leden van de ASD maken deel uit van twee 

of meer teams. 

 De teams vormen een mening over het  onderwerp dat hun aandacht heeft   en leggen dat 

vervolgens voor aan het bestuur ter goedkeuring. Dit leidt vervolgens in het algemeen  tot een 

advies aan de gemeente. 

Daarnaast buigt  de ASD zich  vanaf begin 2019  over onderwerpen die naar zijn oordeel 

aandacht behoeven, resp.  prioriteit verdienen. Met betrekking tot dergelijke onderwerpen 

adviseert de ASD eveneens, maar dan ongevraagd.  

De bezetting van het bestuur is in 2018  niet gewijzigd.  Wel zijn aan  het einde van het jaar 

twee leden  opgestapt; mevrouw Margo Weber uit Schin op Geul  heeft het bestuur verlaten 

na vele jaren zeer verdienstelijk te hebben bijgedragen aan het werk van d e ASD. Ook de 

heer Leenders heeft het bestuur verlaten na een langdurige periode van trouwe  bijdragen.  

Het bestuur is beiden zeer erkentelijk voor hun jarenlange inspanningen                                       

Per 1 januari 2019 is de heer Lebens uit Valkenburg toegetreden en in het begin van dit jaar 

ook mevrouw Wouters uit Valkenburg. Het bestuur omvat nu negen personen.  

Er is in 2018 enkele malen vruchtbaar overleg geweest met de gemeente, daarbij 

vertegenwoordigd in de personen van wethouder Dauven tot april en wethouder Meijers vanaf 

augustus en Marion Janssens. Wij danken hen voor hun constructieve samenwerking.   

De leden van de ASD hebben in 2018 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 2018 heeft de Adviesraad Sociaal Domein de volgende adviezen uitgebracht aan  het 

College van Burgemeester en Wethouders:     

 

13-01-2018 Advies aan het College van B&W inzake  de rol van de burgers bij besluiten 

van het bestuur.    

19-01-2018      Advies aan het College van B&W inzake het project Actief Plus. 

02-04-2018 Advies aan het College van B&W inzake het actieplan Toekomstagenda. 

22-04-2018 Advies aan het College van B&W inzake het nieuwe politieke akkoord. 

22-05-2018 Advies aan het College van B&W inzake het rentepercentage kredietverlening. 

02-08-2018 Advies aan het College van B&W inzake privacy KCC. 

07-09-2018 Advies aan het College van B&W inzake de concept-verordening WMO en 

Jeugdhulp. 

26-09-2018 Advies aan het College van B&W inzake het beleid verwarde personen.                                                                       

 

 

   

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein 
 

Het dagelijks bestuur heeft maandelijks een overleg. Daarin worden zaken uit de vorige 

bestuursvergadering afgehandeld en wordt  de agenda voor de nieuwe bestuursvergadering 

voorbereid. In 2018 vergaderde het bestuur 10 keer. 

 

Het algemeen bestuur vergadert in principe eenmaal per maand m.u.v. de vakantieperiode in 

de zomer.  Het bestuur vergaderde in 2018 10 keer.  

Overleg met de wethouder.  Het bestuur had in 2018 vier keer overleg met de 

verantwoordelijke wethouder/portefeuillehouder Sociaal Domein. In de eerste maande van het 

jaar was dat overleg met de heer Bert Dauven, in de laatste maanden met de heer Remy 

Meijers. 

In de overlegvergaderingen met de wethouder    zijn onder meer de volgende onderwerpen 

aan de orde geweest. 

- Prioriteitenstelling in projecten in het sociale domein 2018    

- Evaluatie teamplan 2018 

- De werkwijze van de ASD en veranderingen daarin 

- Herijking van het sociale team 

- Financiën in het sociale domein 

- Innovatiebudget 

- Plan van aanpak verwarde personen 

- Nieuwe verordeningen WMO en Jeugdhulp       

- Samenwerking met de seniorenraad 

 

 

De voorzitter van de adviesraad heeft eenmaal per maand overleg met de contactambtenaar 

van de gemeente.  In dat overleg worden onder meer de agenda’s voor de 

overlegvergaderingen met de wethouder voorbereid.     



Stichting Adviesraad Sociaal Domein  

Valkenburg aan de Geul  Jaarverslag 2018 5  

Verder maakt de voorzitter deel uit van het overleg van voorzitters van de adviesraden 

Maastricht-Heuvellandgemeenten. In 2018 vervulde hij  de functie van voorzitter van dat 

overleg. 

In dit regionale overleg kwamen onder meer aan de orde: 

- De nieuwe verordeningen WMO en Jeugdhulp  

- Cliënttevredenheidsonderzoek 

- Bouwstenennota    “personen met verward gedrag” 

- Actieplan Toekomstagenda 2018-2019                                                                                                                                                                         

 
Activiteiten ASD in 2018 

Gedurende het jaar 2018 heeft de ASD zich met zeer uiteenlopende zaken bezig gehouden. 

De onderwerpen waren in elk geval die, waarover de gemeente een advies had gevraagd. 

Deze zijn apart opgenomen in een overzicht in dit verslag.   De gesprekken over deze 

onderwerpen in de vergaderingen van het bestuur werden voorbereid door teams van 2 tot 4 

personen. Voor elk onderwerp een apart team dat over het onderwerp  overleg had gehad met 

de betreffende ambtenaar. Het team werkte aan een ontwerp advies, dat vervolgens in de 

bestuursvergadering werd besproken en definitief gemaakt.    Daarna werd het advies 

verzonden aan het bestuur van de gemeente.        

Enkele voorbeelden van onderwerpen waaraan veel aandacht is besteed zijn:  

- De regeling ten aanzien van verwarde personen. Deze is ontwikkeld in samenwerking 

tussen ambtenaren van de 6 gemeenten (Maastricht-Heuvelland). In regionaal verband 

is de ontwerp regeling besproken en in de locale adviesraden zijn uiteindelijk de 

adviezen   aan de gemeentebesturen samengesteld. 

- De nieuwe ontwerp verordeningen  voor de WMO en de Jeugdzorg  zijn in de loop 

van 2018 aan de ASD aangeboden om er een advies over te geven.  Ook deze 

verordeningen zijn voorbereid in regionaal verband, door de gemeenten gezamenlijk. 

Vervolgens bleek het doorwerken van dergelijke uitgebreide teksten  in de ASD  nogal 

tijdrovend te zijn. Maar het heeft  zinvolle aanpassingen in de ontwerp teksten 

opgeleverd.  

- De rol van burgers bij belangrijke besluiten van het bestuur van de gemeente. De ASD 

heeft benadrukt dat het zinvol is de burgers bij belangrijke onderwerpen  te 

raadplegen, en wel voordat besluiten genomen zijn ten aanzien van die onderwerpen. 

 

                                                                                                                                                                       

Daarnaast heeft de ASD in zijn vergaderingen herhaaldelijk gesproken over andere 

onderwerpen, actualiteiten in Nederland  en/of in Valkenburg,  onderwerpen die zouden 

kunnen leiden tot een ongevraagd advies aan het bestuur. 
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Financieel overzicht 2018 

 

 
 
 

Verslag kascommissie. 

Op 21 maart 2019 is er door 2 bestuursleden van het Sociaal Domein Valkenburg aan de  

Geul, nl. Femke Rokx en Phile Wolfs, een kascontrole uitgevoerd t.a.v. het financiële reilen 

en zeilen in 2018. 

Door de penningmeester, mevr. van de  Heijden is loyaal meegewerkt aan de controle. De 

onderscheidene in- en uitgaven zijn uitvoerig voor de kascontroleurs toegelicht. Als 

uitvoerders van de kascontrole stellen wij het bestuur van Sociaal Domein voor décharge te 

verlenen aan de penningmeester voor het in 2018 gevoerde beleid, alsmede haar te bedanken 

voor de geleverde inspanningen. 

  

Femke Rokx 

Phile Wolfs 
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Bezetting Adviesraad Sociaal Domein (per 31-12-2018) 

 

 

Samenstelling DB  

1. Ger Rutten   voorzitter  

2. Maria van de Pol  secretaris 

3. Maria van de  Heijden penningmeester 

 

Leden Adviesraad Sociaal Domein  
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 

  Maria van de Pol, Jacq Eurlings (niet/lid WMO/raad) 

2. Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid 

   Ger Rutten 

3. PR 

  Maria van de Pol 

4. Seniorenraad 

  Maria van de Pol 

5. Regionaal overleg (voorzitters) Adviesraden 

 Ger Rutten; Maria van de 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, Maria van de Heijden, Maria van de Pol, Roos Wouters (niet lid 

ASD). 

 

Kascommissie 2018 

 Femke Rokx (1e maal) 

 Phile Wolfs (1
e
 maal) 

 

Overleg gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

* Remy Meyers   - Wethouder/Portefeuillehouder  Sociaal Domein  

         Valkenburg aan de Geul 

* Marion Janssens   - Contactambtenaar Sociaal Domein Gemeente  

         Valkenburg aan de Geul. 

 


