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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 2019.
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 deze drie wetten door de
centrale overheid naar de gemeenten heeft grote gevolgen gehad voor de gemeenten, ook
voor Valkenburg aan de Geul, en als uitvloeisel daarvan ook voor de ASD.
In de loop van 2018 en 2019 werd het steeds duidelijker dat de ASD weliswaar zijn oorsprong
heeft in de drie genoemde wetten, maar dat een verbreding naar “sociaal domein” heeft
plaatsgevonden. De aandacht 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 de drie wetten. Het gaat om
onderwerpen, die zijn opgenomen in het actieplan van de afdeling Sociaal Domein van de
gemeente. De ASD heeft de hiermee gepaard gaande werklast gespreid over de leden.
In plaats van alle onderwerpen bespreken en behandelen in de vergaderingen van het bestuur
is gekozen voor verschillende teams, één per onderwerp of project. 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. Deze teams overleggen naar behoefte met de voor het onderwerp
verantwoordelijke ambtenaar.
De teams vormen een mening, veelal een concept advies, over het onderwerp dat hun
aandacht heeft en leggen dat vervolgens voor aan het bestuur ter goedkeuring. Dit leidt in het
algemeen tot een advies aan de gemeente.
Daarnaast buigt de ASD zich vanaf begin 2019 over door de ASD zelf gekozen
onderwerpen. Soms betreft het onderwerpen die ook door de gemeente worden opgepakt ,
soms wil de ASD prioriteit geven aan een onderwerp, hoewel de gemeente daar (nog) niet
mee bezig was .
De bezetting van het bestuur is in 2019 weer teruggebracht op het aantal van 9 personen.
Terwijl in 2018 twee personen afscheid hebben genomen van het bestuur is per 1 januari 2019
de heer Lebens toegetreden en in het begin van het jaar mevrouw Wouters, beide wonend in
Valkenburg aan de Geul.
Wij zijn de gemeente erkentelijk voor de constructieve samenwerking. Met wethouder
Meijers en contact ambtenaar Marion Janssens hebben wij goed overleg gehad. Wij danken
hen en ook de overige betrokken ambtenaren voor de samenwerking.
De leden van de ASD hebben opnieuw veel werk verzet.
Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor.
Ger Rutten,
voorzitter ASD Valkenburg aan de Geul
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ACTIVITEITEN
Bijscholing
In januari 2019 heeft de ASD een studiedag belegd. De koepelorganisatie van Adviesraden
Sociaal Domein is gevraagd haar medewerking te verlenen.
Het werd een boeiende bijeenkomst, onder leiding van mevr. Van der Horst, senior trainer en
adviseur van het bureau van de koepelorganisatie.
Het onderwerp was het functioneren van een adviesraad sociaal domein in de participatie
samenleving : de meerwaarde van een adviesraad is gelegen in de mate waarin hij in staat is
het inwonersperspectief in te brengen in de beleidsvorming en -uitvoering door de gemeente.
Ook is ingegaan op de functie van de Raadscommissie Sociaal Domein naast die van de
Adviesraad Sociaal Domein.
Overleg met ambtenaren
In februari heeft de Adviesraad een overleg gehad met de ambtenaren van het Sociale
Domein. Deze hebben een toelichting gegeven op hun werkplan voor het jaar 2019. Er is
uitvoerig ingegaan op de diverse beleidsvoornemens, projecten en andere onderwerpen. Deze
afstemming is geregeld om elkaar te informeren over de onderwerpen en de vragen daarbij.
Voor de ASD gaf dat inzicht in wie voor welke onderdelen aanspreekbaar is en in de
tijdsplanning voor het realiseren van de diverse onderwerpen.
Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad heeft in het jaar 2019 10 vergaderingen gehouden. Bovendien waren er 4
overlegvergaderingen van de ASD met de wethouder. Het Dagelijks Bestuur kwam gedurende
het jaar 11 keer bij elkaar.
Adviezen aan het College van Burgemeester en wethouders
15-03-2019 Advies aan het College van B&W inzake concept -beleidsplan Jeugdhulp ZuidLimburg 2019-2022.
30-05-2019 Advies aan het College van B&W inzake laaggeletterdheid.
26-08-2019 Advies aan het College van B&W inzake CEO WMO 2018.
22-10-2019 Advies inzake Regionale nota gezondheid.
De ASD is zich in 2019 speciaal gaan verdiepen in “laaggeletterdheid”, een onderwerp dat in
Nederland terecht in de belangstelling stond en staat.
Bij een uitgebreide verkenning werd al snel duidelijk dat ook in Valkenburg aan de Geul
laaggeletterdheid voorkomt. Er volgde een oriëntatie op mogelijkheden om daar als gemeente
op in te springen. Dat heeft geresulteerd in een advies aan B&W van Valkenburg aan de Geul
in mei 2019.
Vervolgens heeft de ASD een begin gemaakt met uitdiepen van het verschijnsel
“eenzaamheid”. Ook dat bleek in Valkenburg een ruim verbreid verschijnsel te zijn. De
aanpak van dit thema is gecoördineerd met activiteiten die de gemeente in het najaar van 2019
op dat gebied heeft ontplooid.
Een advies over de aanpak van het onderwerp eenzaamheid is afgerond in februari 2020 .
Stichting Adviesraad Sociaal Domein
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Overlegvergaderingen
In de overlegvergaderingen van de ASD met de wethouder waren onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde:
- De voor de ASD belangrijke onderwerpen, die in 2019/2020 opgepakt gaan worden:
laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede
-

De profilering van de ASD en versterking van de kontakten met de burgers

-

Cliënt Ervarings Onderzoek betreffende de WMO en de Jeugdzorg

-

Het project “We helpen” in Valkenburg aan de Geul.

-

De functie van een beweegmakelaar

-

Regionale nota Gezondheidszorg , de trendbreuk

-

Financiën van en voor het Sociale Domein in Valkenburg

-

Het werkplan van het Team Sociale Ontwikkeling van de gemeente

De ASD heeft regelmatig aandacht besteed aan de mogelijkheden om de contacten met
burgers uit te breiden. Dat heeft op in de tweede helft van het jaar geleid tot de opzet van een
geheel nieuwe website, die in januari 2020 is gelanceerd.
En verder:
In maart 2019 heeft de ASD een uitvoerige toelichting gehad op de werkwijze in de
schuldhulpverlening door medewerkers van de Kredietbank.
Vervolgens heeft de ASD een begin gemaakt met uitdiepen van het verschijnsel
“eenzaamheid”.
Daartoe is onder meer een vergadering besteed aan overleg met de heer van Egdom, die in de
gemeente Beekdaelen dit onderwerp heeft begeleid en dat nu ook op provinciaal niveau doet.
Daarbij bleek eenzaamheid ook in Valkenburg aan de Geul een ruim verbreid verschijnsel te
zijn. De aanpak van dit thema is gecoördineerd met activiteiten die de gemeente in het najaar
van 2019 op dat gebied heeft ontplooid.
Er heeft onder meer een grote bijeenkomst “Een tegen eenzaamheid : U doet toch ook mee ”
plaatsgevonden op 8 oktober 2019, waarbij veel maatschappelijke organisaties waren
vertegenwoordigd, maar ook ondernemers en anderen die zich betrokken voelen bij het
onderwerp. De Adviesraad Sociaal Domein was daar ook vertegenwoordigd en treedt ook toe
tot de werkgroep die wordt gevormd om de goede voornemens verder uit te werken.
Andere overlegsituaties
De voorzitter van de ASD heeft eenmaal per maand overleg met de contact-ambtenaar van de
gemeente. In dat overleg worden onder meer de overlegvergaderingen met de wethouder
voorbereid.
Verder maakt de voorzitter deel uit van het overleg van voorzitters van de adviesraden van het
cluster Maastricht-Heuvellandgemeenten. Dit vindt tenminste 4 keer per jaar plaats. Het dient
om tot afstemming te komen over belangrijke onderwerpen in het sociale domein en om, waar
mogelijk, samen op te trekken in de advisering over bepaalde onderwerpen.
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Financieel overzicht 2019

Verslag kascommissie ASD Valkenburg aan de Geul.
Op 26-02-2020 heeft kascommissie ( bestaande uit F. Rokx en C. Savelkoul als zijnde 2 algemene
bestuursleden) kascontrole uitgevoerd voor de ASD Valkenburg aan de Geul.
Er werd loyaal medewerking verleend door de penningmeester (mw. M. van de Heijden)
Het geheel was helder en inzichtelijk opgesteld en alle opmerkingen werden naar tevredenheid van de
kascommissie toegelicht.
Het hiermee opgewekte vertrouwen geeft kascommissie dan ook aanleiding om te adviseren (aan
dagelijks bestuur) om mw. M. van de Heijden décharge te geven voor gevoerde beleid in 2019.
Onder dankzegging voor goed gastheerschap en uitgevoerd werk door mw. van de Heijden sluit
commissie haar werk af.
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Bezetting Adviesraad Sociaal Domein (per 31-12-2019)
Samenstelling DB
1. Ger Rutten
2. Maria van de Pol
3. Maria van de Heijden

voorzitter
secretaris
penningmeester

Leden Adviesraad Sociaal Domein
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ineke Paulussen
Femke Rokx
Phile Wolfs
Cor Savelkoul
Roos Wouters
Lei Lebens

Werkgroepen/ Vertegenwoordigingen
1. Gemeentelijke Werkgroep CTO
Maria van de Pol.
2. Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid
Ger Rutten
3. PR
Lei Lebens
4. Seniorenraad
Maria van de Pol, Roos Wouters
5. Regionaal overleg (voorzitters) Adviesraden
Ger Rutten; Maria van de Heijden
6. Werkgroep Jeugd.
Femke Rokx; Phile Wolfs; Lei Lebens.
7. Werkgroep Participatie.
Cor Savelkoul.
8. Werkgroep Sport en Bewegen.
Ineke Paulussen.
9. Werkgroep Zorg en Ouderen.
Maria van de Heijden, Maria van de Pol, Roos Wouters.
Kascommissie 2019
Cor Savelkoul (1e maal)
Femke Rokx (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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