Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouder
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg a/d Geul

Valkenburg aan de Geul, 7 september 2018

Betreft:

Advies inzake de Verordening Jeugdhulp Maastricht Heuvelland 2019 en de
Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenburg aan de
Geul 2019.

Geacht College,

Met uw brief van 12 juli 2018 heeft u ons de bovengenoemde verordeningen in concept
aangeboden. Wij hebben daarmede de gelegenheid gekregen advies over deze concepten
aan u uit te brengen. In de brief heeft u aangegeven het advies uiterlijk 14 september te
willen ontvangen.
Daarna zijn er enkele bijeenkomsten geweest waarin de teksten zijn toegelicht, met name
de wijzigingen ten opzichte van de bestaande verordeningen. Wij zijn vol lof over het werk
dat door de ambtenaren van de 6 gemeenten is verzet om alle zaken overzichtelijk te
presenteren. Ook de verwerking van door de ASD-en ingebrachte reacties in de concepten
van de verordeningen hebben wij zeer gewaardeerd. Dat betekent dat de ASD-en een
bijdrage hebben kunnen leveren aan de definitieve teksten en dat is wat ons betreft een
zinvolle werkwijze.
De ASD Valkenburg heeft zich grondig gebogen over het concept van de Verordening WMO
en daarover een advies geformuleerd. Dat is bijgesloten.
De gezamenlijke ASD- en van de gemeenten Maastricht en Heuvelland hebben zich
eveneens een oordeel gevormd over de beide verordeningen. Dit oordeel is afzonderlijk
bijgesloten.
Het advies van de ASD Valkenburg omvat beide delen, de combinatie van bovenbedoelde
deeladviezen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Namens de ASD Valkenburg a/d Geul,
Drs. G.H.F. Rutten, voorzitter.
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Bijlagen:
-

Advies ASD Valkenburg aan de Geul inzake de concept-verordening WMO 2015 versie
2019.
Advies lokale adviesraden van de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland
inzake de concept-verordening WMO zorg 2019 en de concept-verordening
Jeugdhulp 2019.

2
Stichting Adviesraad Sociaal Domein

Pr. Willem-Alexanderlaan 67
6301 TS Valkenburg aan de Geul
Telefoon: 043-3110316

Email: asdvalkenburgadgeul@gmail.com
KvK: 58219307

