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De geluidsbestanden en andere bijlagen van deze vergadering kunt u raadplegen bij de betreffende agendapunten in iBabs.

Nr.

Onderwerp

Behandeling

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt deze commissievergadering op digitale wijze en
op afstand plaats. In het presidium is afgestemd dat per fractie slechts 1 raadslid en 1 burgerlid of 2 burgerleden
deelnemen aan deze vergadering.
De voorzitter heet de deelnemers - en de mensen die deze vergadering via de livestream verbinding volgen - van
harte welkom. Een bijzonder welkom ook aan de heer Harm Kornegoor die vandaag namens de fractie PGP voor het
eerst deelneemt aan deze commissie.
Van de fractie VSP is het bericht ontvangen dat de heer Ger Ruijter zijn functie als burgerlid heeft neergelegd.
Namens de commissie bedankt de voorzitter de heer Ruijter voor zijn inzet. Vervolgens spreekt lid J. Kleijnen een
dankwoord uit namens de fractie VSP.

2.

Vaststelling van de agenda / aanmelden
punten voor de rondvraag

De agenda wordt vastgesteld.
Door de fracties AB, VSP, PGP en VVD zijn vragen voor de rondvraag ingediend. Het overzicht is in iBabs geplaatst.
De vragen worden behandeld bij agendapunt 10.
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3.

Spreekrecht burgers (schriftelijke vorm)

Vanwege de geldende corona maatregelen vindt het agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats.
Voor het spreekrecht is geen schriftelijke inbreng ontvangen.

4.

Vaststellen van het verslag van de
vergadering van de commissie Sociaal
Domein de dato 23 november 2020

Naar aanleiding van het aangeboden conceptverslag zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen. Het verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.

5.

Actielijst

De meest geactualiseerde actielijst is in iBabs geplaatst.
Inbreng lid W. Scheres inzake het integraal Jeugdbeleid.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 Omdat de fractie AB over dit onderwerp een soortgelijke vraag voor de rondvraag heeft ingediend, zal de
wethouder hier straks nader op ingaan. Hij merkt wel alvast op dat het Jeugdbeleid in oprichting is en dat hij
ervan uitgaat dat er in het komende half jaar een nota ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd.
Inbreng lid J. Kleijnen inzake het Armoedebeleidsplan 2021 – 2024, onderdeel kind regeling.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De wethouder beaamt dat de fractie PGP een soortgelijke vraag voor de rondvraag heeft ingediend en merkt
op dat hij hier straks nader op ingaat.
Inbreng lid J. Kleijnen inzake het evaluatie vrijwilligersbeleid 2019 en jaarplan 2020.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De vrijwilligerscentrale heeft als blijk van dank ook zelf nog via een promotiefilmpje naar alle vrijwilligers
gestuurd. De wethouder beaamt dat dit niet afdoende is om de dank van de gemeente richting de vrijwilligers
tot uitdrukking te brengen. Daarom is afgesproken dat er wordt gekeken op welke manier men dit begin dit
jaar beter vorm kan geven. Dus hier komt het college later nog op terug.
Voor het overige wordt de actielijst voor kennisgeving aangenomen.

6.

Voorstel college betreffende wijziging
Verordening maatschappelijke
ondersteuning Valkenburg aan de Geul
2020

Inbreng eerste termijn leden H. Baaij, J. Kleijnen en W. Scheres.
Beantwoording/constatering/toezeggingen wethouder R. Meijers:
 Er werd gevraagd hoeveel verzoeken er zijn binnengekomen om maatwerk toe te passen. Het gaat inderdaad
om 21 personen plus 6 personen (in de commissie SD van 21 september 2020 is al aangegeven dat de 6
personen die bij beheersmaatregel 2.b genoemd worden soms zelfs meer dan 750 zones reizen en dat slechts
21 mensen tussen de 590 en 750 zones reizen) en van die 6 personen is inmiddels vastgesteld dat zij deze extra
zones daadwerkelijk nodig hebben. Van de 21 personen is inmiddels duidelijk dat zij de extra zones niet nodig
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hebben c.q. dat zij aanspraak maken op een andere voorziening, waardoor het voor de gemeente goedkoper is
zonder dat deze mensen in de problemen komen. Voor zover de wethouder weet zijn hierover tot dusver geen
verzoeken of klachten bij de gemeente binnengekomen. Uiteraard houdt het college dit nauwlettend in de
gaten.
Het is misschien mogelijk om hier een hardheidsclausule c.q. maatwerk aan te verbinden. De wethouder zegt
toe dat dit nader wordt uitgezocht. De wethouder heeft het gevoel dat de vraag van lid J. Kleijnen op een heel
specifieke casus duidt. Het lijkt de wethouder dan ook beter dat lid J. Kleijnen hem die casus toestuurt, zodat
hij kan kijken wat er aan de hand is.

Reactie lid J. Kleijnen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
De commissie adviseert het presidium het voorstel door te leiden naar de raad (hamerstuk).
7.

Voorstel college betreffende Verordening
beslistermijn schuldhulpverlening
gemeente Valkenburg aan de Geul 2021
e.v.

Inbreng eerste termijn leden J. Kleijnen, V. Marx, W. Scheres, M. Knubben en H. Kornegoor.
Rond 19.22 uur schorst de voorzitter de vergadering.
Rond 19.25 uur heropent de voorzitter de vergadering.
Beantwoording/constatering/toezeggingen wethouder R. Meijers:
 Natuurlijk wil de gemeente ook dat de inwoners niet in schulden terechtkomen. Vaak krijgen mensen met
schulden te maken terwijl dit voorkomen had kunnen worden of dat het minder erg had hoeven zijn. Om
diverse redenen kloppen de mensen niet snel om hulp bij de gemeente aan. Het college probeert dit aan te
pakken door vroege signalering. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningcorporaties erin worden getraind om
eerder achterstanden in betalingen te signaleren, zodat er meteen adequaat actie richting een dergelijk adres
ondernomen kan worden en dat de hulp hier beter op kan worden afgestemd. Een ander punt is de actievere
communicatie. Mensen moet niet het gevoel hebben dat het onfatsoenlijk of schaamtevol is om gebruik te
maken van de schuldhulpverlening. Hoe eerder men aanklopt hoe beter, want daarmee voorkomt men veel
grotere problemen. Die boodschap moet men met zijn allen blijven uitdragen.
 Er werden zorgen geuit over de toename in de schuldhulpverlening. Het college deelt die zorgen, want door de
coronacrisis kan men ervan uitgaan dat er straks een hoop mensen meer gebruik van willen maken. Zelfs dan is
het van groot belang dat het in zo’n vroeg mogelijk stadium gebeurt. Want hiermee wordt een nog grotere
ellende voorkomen.
 De wethouder ziet hierin geen reden om het Armoedebeleid meteen aan te passen, want het helpt de mensen
om eerder uit de schulden te komen of het kan er in ieder geval voor zorgen dat het leven draaglijker is.
 De wethouder heeft nog geen zicht op de meest recente cijfers. Dit laat nog even op zicht wachten omdat dit
meestal per kwartaal inzichtelijk wordt gemaakt. Uiteraard blijft het college dit nauwlettend volgen. Ook de
uitvoerder - in dit geval Sociale Zaken Maastricht Heuvelland – wil dit liever voorkomen dan dat men achteraf
met de kraan open moet dweilen. Zodra de cijfers bekend zijn zal de wethouder deze met de commissie
delen.
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Schriftelijke beantwoording: om de ontwikkelingen en kosten aangaande schuldhulpverlening nauwlettend te
volgen vinden kwartaalevaluaties plaats. Daarnaast ontvangen wij maandelijks achteraf
managementinformatie kredietbank Limburg omtrent aantallen/ingezette producten. Mocht hieruit blijken
dat het geraamde budget ontoereikend is, dan zullen wij de raad daarover vanzelfsprekend tijdig informeren.
Voor de volledigheid; de managementinformatie over de maand januari 2021 hebben wij 17 februari
jongstleden van de Kredietbank Limburg ontvangen. Hieruit blijkt dat over de maand januari € 13.070,- is
ingezet aan dienstverlening KBL. De geleverde diensten variëren van instroom & diagnose, sociale
kredietverstrekking, inkomensbeheer & ondersteuning en schuldenaanpak. Let wel: In de beantwoording van
de wethouder wordt aangegeven dat Sociale Zaken Maastricht Heuvelland de uitvoerder is. Dit is niet correct.
Kredietbank Limburg voert de schuldhulpverlening voor de gemeente Valkenburg aan de Geul uit.
Er werd gevraagd wat er gebeurt als de beslistermijn van 8 weken niet wordt gehaald. Dit is afhankelijk van de
reden waarom dit niet wordt gehaald, maar het streven is juist om ervoor te zorgen dat er binnen deze 8
weken een besluit wordt genomen. Zeker omdat dit eraan bijdraagt dat de mensen zo snel mogelijk de hulp
krijgen waar ze recht op hebben c.q. die ze nodig hebben. Op dit moment heeft de wethouder geen gegevens
over hoeveel mensen er over de 8 weken heengaan of hoe daartegen wordt opgetreden. De wethouder heeft
ook niet gehoord dat dit de schuldhulpverlening zelf in de weg staat. Als er gevallen zijn die ver over de 8
weken heen gaan wordt de commissie daar te zijner tijd over geïnformeerd. Voor zover de wethouder weet zit
iedereen op dit moment (ruim) binnen de 8 weken.
Er werd gevraag wanneer de beslistermijn van 8 weken begint te lopen. Dit start na het eerste gesprek over de
hulpvraag. Op dat moment wordt geïnventariseerd wat de hulpvraag is en wordt het officiële verzoek
ingediend c.q. welke zaken men voor de aanvraag moet aanleveren.
Uiteraard is de privacy gewaarborgd, alle AVG-maatregelen worden in acht genomen.
De wethouder kan de vraag of de aanvullende beleidsregels onderdeel zijn van het beleidsplan nu niet
beantwoorden. Deze vraag wordt via het verslag beantwoord.
Schriftelijke beantwoording: in het armoedebeleidsplan staat aangegeven dat de voorstellen – waar nodig worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Indien er (nieuwe)beleidsregels moeten worden opgesteld dan
dienen deze idd door het college te worden vastgesteld.
Er werd gevraag of de wethouder kan onderbouwen waarom hier nu zoveel meer gebruik van wordt gemaakt.
Hierover is de raad recent geïnformeerd via RIB (21.01) Begrotingsoverschrijding integrale schuldhulpverlening
2020 en Dienstverleningsovereenkomst Kredietbank Limburg 2021. De wethouder zegt toe dat de analyse als
bijlage aan het verslag wordt toegevoegd (volgt nog). De wethouder geeft alvast aan dat er in ieder geval meer
hulpvragen zijn geweest dan geprognotiseerd. Daarnaast is de complexiteit van de hulpvragen toegenomen,
dus er zijn zwaardere instrumenten ingezet dan in de jaren daarvoor en dit leidt tot hogere kosten. Bovendien
is de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Valkenburg aan de Geul zeer breed toegankelijk, hieruit
maakt de wethouder op dat er goed is gecommuniceerd dat de mensen hier gebruik van kunnen maken. De
gemeente heeft geen invloed op het maximum, het is immers een openeinderegeling. De gemeente dient dan
ook alle aanvragen in behandeling te nemen en indien van toepassing uit te voeren.
De wethouder stelt dat de werkdruk zeker zal toenemen. Het is met name de vraag of de gemeente op dat
vlak in staat is om dit adequaat in capaciteit op te vatten. Dit wordt meegenomen in het teamplan. Als blijkt
dat er extra formatie nodig is wordt gekeken hoe men dat kan oplossen. Het is in ieder geval een punt van
aandacht dat hier misschien extra capaciteit voor nodig is.
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Vroegsignalering is het beste instrument dat men hierbij kan gebruiken, daarmee voorkomt men immers dat
iemand in de schulden komt. Met de wooncorporaties is afgesproken dat zij meteen aan de bel hangen als de
eerste maandelijkse betaling niet wordt voldaan, in plaats van daar twee of drie maanden mee te wachten.
Ditzelfde geldt ook voor de WML en de energiebedrijven, want ook zij zien als de rekeningen niet worden
betaald. Op het moment dat iemand zich meldt loopt de dienstverlening via het KCC. Er is sprake van
maatwerk, dat kan per situatie heel sterk verschillen. Dus de wethouder kan niet aangeven wat de
instrumenten zijn waarmee de grootste problemen worden aangepakt. De instrumenten die het meeste
voorkomen staan in de analyse die als bijlage aan het verslag wordt toegevoegd.

Reactie leden V. Marx, M. Knubben en J. Kleijnen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de tweede termijn.
De commissie adviseert het presidium het voorstel door te leiden naar de raad (hamerstuk).
8.

Bespreekpunten

8.a

Brief (334) van VNG inzake ledenbrief
ondersteuning gedupeerde ouders
kinderopvangtoeslagaffaire

Inbreng leden M. Knubben, H. Baaij, V. Marx en J. Kleijnen.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De wethouder beaamt dat er binnen Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland een contactpersoon is aangesteld.
Deze contactpersoon is meteen in november aangesteld toen de brief van de VNG binnenkwam.
 In de gemeente Valkenburg aan de Geul betreft het 9 gedupeerde gezinnen c.q. ouders die zich bij de
gemeente hebben gemeld. Het kan best zijn dat het er in werkelijkheid meer zijn. Halverwege december 2020
waren het er nog 4 en na publicatie hebben zich de anderen nog gemeld. Het heeft dan ook zeker zin om hier
via de diverse gemeentelijke kanalen aandacht voor te blijven vragen. Of van deze 9 gedupeerden ook al
mensen in de schuldhulpverlening zitten weet de wethouder niet omdat hij geen kennis heeft over hun
gegevens. Maar men kan gevoeglijk aannemen dat – als deze mensen er al niet in zaten – zij te maken krijgen
met de schuldhulpverlening.
 Zodra de Belastingdienst de gegevens verstrekt worden de mensen actief benaderd om te kijken of zij
ondersteuning nodig hebben c.q. wensen.
 De VNG heeft een brede maatregel geadviseerd. Dit houdt in dat alle gemeentelijke vorderingen van deze
gedupeerde gezinnen c.q. ouders zouden moeten komen te vervallen. Hier heeft het college uiteraard
nadrukkelijk notitie van genomen. De wethouder zou graag van deze commissie horen of men die brede
maatregel kan onderschrijven. Want de wethouder wil deze commissie graag bij de definitieve besluitvorming
betrekken. Op dit moment is een RIB in voorbereiding over de stand van zaken aangaande de toeslagenaffaire
en wat dit voor de gemeente Valkenburg aan de Geul betekent. Dus de commissieleden kunnen hier binnen hun
fracties over spreken en hier een oordeel over vormen. De wethouder gaat ervan uit dat het RIB komende
week in het college wordt behandeld. Vervolgens wordt het RIB zo spoedig mogelijk met de raad gedeeld.
 Op dit moment kan de wethouder nog niet aangeven wat en hoeveel de gemeente kan kwijtschelden, maar het
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college neemt de brede maatregel zeer ter harte.
Er werd gevraagd wat de gemeente verder voor de ouders kan doen. Uiteraard wil het college dat de ouders zo
goed als mogelijk worden gesteund. Als daar behoefte aan is wil het college zeker met de ouders in gesprek
gaan. Waar behoefte aan is kan natuurlijk per geval verschillen.
Het college blijft de communicatie zo breed mogelijk inzetten. Alle instrumenten die daartoe ter beschikking
staan worden gebruikt. Daarbij moet men ook denken aan het loket van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.
Communicatie betekent ook dat de mensen dit bij binnenkomst in het gemeentehuis moeten kunnen zien, via
de gemeentelijke website wordt hier aandacht voor gevraagd. Daarnaast werd zojuist voorgesteld om een
oproep in de Mazjerang te plaatsen. De wethouder zal zeker kijken of dit kan gebeuren. Een andere
mogelijkheid zou kunnen zijn om de informatie via TV Valkenburg met de inwoners te delen.
De uitvoering ligt volledig bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Daar zitten de mensen die ervoor kunnen
zorgen dat de mensen op de juiste wijze worden bijgestaan. Dit geldt ook voor de WMO en de Jeugdhulp. Dat
het loket toevallig aan de oostkant van Maastricht zit, betekent niet dat de mensen die het betreft van veraf
richting deze gemeente kijken. De meeste WMO-consulenten zijn woonachtig binnen de gemeente Valkenburg
aan de Geul. Daarbinnen is één vast contactpersoon c.q. aanspreekpunt voor deze ouders aangesteld. Dus die
contactpersoon is zich zeer bewust van de Valkenburgse situaties.

Reactie leden H. Maenen, H. Baaij, K. Knubben en J. Kleijnen.
9.

Gewestelijke aangelegenheden

Wethouder R. Meijers heeft geen zaken te melden.

10.

Rondvraag

Door de fractie AB is de volgende vraag ingediend:
Taskforce eenzaamheidsbestrijding bij jongeren
Gemeenten krijgen 58,5 miljoen euro van het kabinet om gedurende de winter activiteiten te organiseren met en
voor jongeren en jongvolwassenen. Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt. Jongeren ervaren door de
coronamaatregelen- meer dan andere leeftijdsgroepen- mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid,
somberheid en angst. Het extra geld is bedoeld om hen meer perspectief te bieden in coronatijd. Met het
'Jeugdpakket' kunnen gemeenten kleinschalige, coronabestendige activiteiten organiseren met en voor jongeren.
Onze jonge raads- en burgerleden verzoeken het college om met hen in gesprek te gaan en activiteiten te
ontplooien. Dit omdat zij als jongeren veel beter weten welke activiteiten aansluiten bij de (be)leefwereld van
jongeren.
 Is het mogelijk dat een dergelijke taskforce in het leven wordt geroepen, zodat er snel activiteiten voor
jongeren georganiseerd kunnen worden? Graag een reactie van het college hierop.
Beantwoording wethouder R. Meijers:
• Het college is ervan op de hoogte dat het Kabinet € 58.5 miljoen voor heel Nederland beschikbaar heeft
gesteld om gemeenten gedurende de winter activiteiten te laten organiseren met en voor jongeren en
jongvolwassenen. Van deze subsidiepot is al gebruik gemaakt. Er is een aanvraag ingediend om jongeren te
betrekken c.q. uit te dagen om voor en met elkaar te doen en daarbij wordt deze subsidie als prijzengeld
gebruikt. De prijsvraag luidt: “Beste jongeren, maak samen met je vrienden (een groep van minimaal 3) een
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filmpje: muziek dans, theater, sport of wat dan ook. Een filmpje op een manier zoals hier is te zien. Maar wel
een filmpje met een idee. Een idee voor een activiteit die de je mee wilt gaan organiseren voor en samen met
je Valkenburgse leeftijdsgenoten. Als je bijvoorbeeld een skate event wilt, dan maak je bijvoorbeeld een
filmpje waarin je de beelden van jou en je vrienden zo achter elkaar plakt, dat er een vloeiende lijn ontstaat.
Je zet er een passende beat onder en klaar.” De uiteindelijke winnaar wordt bepaald door de resultaten van
de ‘publieksjury’ en de ‘expert jury’ bij elkaar op te tellen. Beiden tellen voor de helft mee. Met de € 10.000
wordt geprobeerd beweging te creëren. De wethouder nodigt de jonge raads- en burgerleden van harte uit om
dit verder mee uit te werken en onder de aandacht van de jeugdigen te brengen. Belangstellenden kunnen zich
bij de wethouder melden.
Het stappenplan wordt deze week opgesteld en daarna gecommuniceerd.

Reactie leden V. Marx en J. Kleijnen.
Door de fractie VSP zijn de volgende vragen ingediend:
Terugbetalen gelden door bijstandsgerechtigde
De gebeurtenis in de gemeente Wijdemeren dat een bijstandsvrouw € 7000 terug moet betalen i.v.m.
boodschappen die zij regelmatig kreeg van haar moeder heeft in de media/sociale media en daarbuiten heel veel
stof doen opwaaien. Eigenlijk is het gewoon te gek voor woorden als ouders hun kinderen willen helpen met de
eerste levensbehoefte en dat is voedsel op zulke wijze behandeld en vernederd worden. Bijstand is het laatste
vangnet als je geen ander inkomsten hebt en is beslist geen vetpot, maar wel een recht. En wat is dan het verschil
als iemand hulp krijgt van de voedselbank is de essentiële vraag die je hier kunt stellen. Je hoeft dat toch ook niet
te melden. In heel Nederland schijnt op dit gebied nog altijd een grote heksenjacht te zijn. N.a.v. het
bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
 Hoe is het gesteld hier in Valkenburg aan de Geul m.b.t. de criteria ’s i.v.m. terugvordering van bijstand?
 Zijn hier vergelijkbare zaken aan de orde geweest?
 Binnen de landelijke wetgeving hebben gemeentes bepaalde beleidsvrijheid en kunnen per situatie bepalen
hoe te handelen.
 Hoe gaat men hier binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul mee om?
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 Voor wat betreft dergelijke casuïstiek in onze gemeente wordt maatwerk toegepast. Dat betekent dat iedere
casus op zijn eigen merites wordt beoordeeld. De omgekeerde toets maakt daar onderdeel van uit. Dat wil
zeggen dat wordt gekeken naar wat in het specifieke geval kan worden geaccepteerd, of dat binnen onze
regelingen past en vervolgens of dat ook juridisch is toegestaan.
 Er zijn op dit moment geen vergelijkbare zaken in onze gemeente bekend.
 Er is (nog) geen specifiek beleid geformuleerd rondom het ontvangen van giften. Het is daarom, zoals eerder
aangegeven, een kwestie van maatwerk. Daarbij wordt gekeken vanuit een bredere context. Dus niet alleen
naar het feit of de bijstandsgerechtigde zelf melding heeft gemaakt van de gift of dat er een fraudesignaal is
afgegeven maar ook of er bijvoorbeeld sprake is van een ernstige schuldensituatie. Daarnaast is ook de hoogte
en bestemming van de gift van belang. Bij de maatwerkbeoordeling wordt altijd een vergelijking gemaakt met
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recente gevallen uit de jurisprudentie.
De wethouder hoopt dat de Tweede Kamer iets verstandigere wetten aanneemt in plaats van ergens zo
rigoureus het slot op te gooien.

Dumpen mondkapjes
Sinds het verplicht dragen van een mondkapje in de openbare ruimte en winkels kom je overal en steeds meer
gebruikte mondkapjes tegen die gedumpt worden in de openbare ruimte. Het is natuurlijk niet het enige dat je
tegenkomt van gedumpt afval in de openbare ruimte, maar in tegensteling tot b.v. sigarettenpeuken, plastic, blik
en kauwgum is het niet alleen schadelijk voor het milieu. Nee, er ligt een heel ander gevaar aan ten grondslag en
dat is dat het ook een risico vormt voor de gezondheid van andere mensen omdat een mondkapje geïnfecteerd kan
zijn met het coronavirus. Mensen die dit doen zijn gewoon viespeuken.
N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
• Is het college bereid meer voorlichting te geven via de sociale/regionale media en de Mazjerang dat het
dumpen van gedragen mondkapjes niet alleen een vervuiling van het milieu is, maar ook een bedreiging voor
de volksgezondheid?
• Is het college bereid dat in de openbare ruimte (in de buurt van de supermarkten) speciale afvalbakken voor
gedragen mondkapjes geplaatst worden om vervuiling en bedreiging van de volksgezondheid te voorkomen?
• Is het college bereid er zorg voor te dragen dat er handhavend opgetreden gaat worden tegen de viespeuken
die gedragen mondkapjes dumpen in de openbare ruimte?
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De wethouder stelt dat deze vraag eigenlijk niet in deze commissie thuishoort, maar in de commissie SOB of de
commissie ABA. Het gaat immer over ruimtelijke ordening en handhaving.
 De wethouder vindt het plaatsen van afvalbakken niet nodig omdat het slechts om een beperkte hoeveelheid
mondkapjes gaat. Als mensen een plastic flesje, een sigaret of iets dergelijks in een afvalbak gooien, dan
kunnen daar ook coronabacillen op zitten. Bovendien passen de mondkapjes er zeker nog bij.
 De voorlichting over het dumpen van mondkapjes wordt al breed ter hand genomen. Er wordt al reclame
gemaakt dat dit niet de bedoeling is.
 Voor handhaven geldt hetzelfde als voor alle andere troep die mensen op straat gooien. Als de handhavers het
zien dan treden zij ertegen op. Maar meestal gooien de mensen hun troep op staat als er geen handhavers in
de buurt zijn.
Reactie lid J. Kleijnen.
Haalbaarheidsonderzoek SV Geuldal
• Kunnen wij de laatste stand van zaken krijgen n.a.v. het verzoek van SV Geuldal m.b.t. een financieel
haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe accommodatie?
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 Er is geen financieel haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe locatie gedaan, maar conform de motie van 5
oktober 2020 is er een Quick Scan uitgevoerd met financiële paragraaf. Hierin is gekeken wat de consequenties
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van het een en ander zijn. Deze Quick Scan is recentelijk afgerond. De wethouder gaat ervan uit dat het lukt
deze Quick Scan nog deze week naar de raad te sturen. De Quick Scan is al besproken met de club in kwestie.
Schriftelijke aanvulling: de gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2020 jl. hiervoor
de motie ‘vreemd aan de orde van dag’ aangenomen. Het rapport kan ter kennisgeving bij de
raadsvergadering van 12 april worden neergelegd. Tijdens deze vergadering staat ook de nieuwe sportnota op
de agenda. Graag het eindrapport tot 22 maart vertrouwelijk houden in iBabs, aangezien op deze datum de
bespreking is met de cie. Het rapport is besproken in het college en met gemeente Gulpen-Wittem is
afstemming geweest over de vertrouwelijkheid tot 22 maart 2021.

Door de fractie PGP is de volgende vraag ingediend:
Kindregeling in het Armoedebeleid
In de raadsvergadering van 14 december 2020 is volgens ons afgesproken dat het VVD-voorstel over het nog verder
verruimen van de kindregeling in het armoedebeleid in de eerstvolgende commissie SD zou worden besproken. De
ambtelijke kant zou een berekening maken en aan de hand daarvan zou de commissie en de raad zich hierover
buigen. Bij het voorbereiden van deze commissie zien wij dat dit onderwerp niet geagendeerd staat.
• Zou de wethouder kunnen uitleggen hoe dit zit?
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 Het oprekken van de grens naar 130% voor de kindregelingen heeft voor zover bekend geen gevolgen voor
eventuele toeslagen. De gemeente kan er dus toe overgaan om voor het Jeugdfonds Sportstimulering en
Stichting Leergeld de grens op te hogen naar 130%. De wethouder heeft de kosten laten herberekenen en deze
komen neer op ongeveer € 4.000,00 op jaarbasis.
 Het college kan in de raadvergadering van april met een kort raadsvoorstel naar de raad komen, maar dat
betreft dan alleen deze wijziging van het in december vastgestelde beleid.
 In feite gaat dit nooit met terugwerkende kracht in werking. Stel iemand heeft daartoe afgelopen maand een
verzoek ingediend en de raadsnota wordt in april vastgesteld, dan zal de betreffende persoon opnieuw een
verzoek indienen. En dan wordt het verzoek automatisch wel geaccordeerd.
Reactie lid H. Baaij.
Door de fractie VVD zijn de volgende vragen ingediend:
Opschorten huur velden voetbalclubs
In de gemeente Haarlemmermeer willen tien voetbalclubs dat de gemeente de huur van hun velden opschort. Veel
amateurclubs zitten in geldnood doordat de kosten gelijk blijven, terwijl inkomsten uit bijvoorbeeld kantines
weggevallen zijn. De gemeente Valkenburg aan de Geul probeert d.m.v. uitstel maatschappelijke huur
verenigingen tegemoet te komen. I
• Is de wethouder ervan op de hoogte dat er via de TVS-regeling een potje is voor de huur van
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sportaccommodaties?
• Heeft de wethouder hier een beroep op gedaan?
• Zo ja, heeft dit resultaat?
• Zo nee, waarom niet?
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (dus-i.nl))
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De wethouder is op de hoogte van de TVS-regeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) en hier
is in Q4 gebruik van gemaakt. Op 8 oktober2020 is TVS aangevraagd en op 29 oktober 2020 is deze toegekend.
Het betrof circa € 9.800,00. Overigens is dat alleen voor het gemeentelijk deel, beperkt aantal sportterreinen.
De Polfermolen valt buiten deze aanvraag, maar heeft zelfstandig als BV een aanvraag ingediend.
Voor de eerste helft van 2021 wordt een nieuwe aanvraag ingediend, dit kan tot 9 maart a.s.
 De TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) is bedoeld voor amateursportorganisaties en wordt vanaf
19 februari a.s. opengesteld. Beide regelingen staan zes weken open voor het indienen van aanvragen via het
uitvoeringsportaal voor subsidies van VWS. Onze combinatiefunctionaris heeft de verenigingen al gewezen op
de mogelijkheid van de TASO.
Reactie lid M. Knubben.
Evaluatie procesregisseur
Helder en gedegen schrijven voor wat betreft het effect financieel.
 Zijn er ook effecten op kwalitatief gebied, aangezien deze ook geformuleerd staan in het schrijven als
resultaat van de inzet van de procesregisseur?
 Wat wordt de insteek van het gesprek met sociale zaken Maastricht-Heuvelland?
 Wat kan c.q. moet het opleveren voor de jeugd in Valkenburg e.o.?
 Is er toename van mensen met psychische problemen binnen de gemeente?
Beantwoording wethouder R. Meijers:
 De wethouder beaamt dat er ook effecten op kwalitatief gebied zijn, zoals tevreden ouders die blij zijn dat er
duidelijk is wie wat doet, dat de ondersteuning van hen en hun gezin is gestroomlijnd en vooral dat er minder
mensen over de vloer komen.
 De insteek voor het gesprek met Maastricht-Heuvelland is om de bevindingen van de procesregisseur en de
gehanteerde werkwijze te integreren in de werkprocessen en dat de procesregie onder de reguliere
dienstverlening door Maastricht Heuvelland valt.
 De inzet van de procesregisseur zorgt er mede voor dat de ondersteuning en hulp beter wordt afgestemd.
 Het college ziet en hoort de berichten in de media ook, maar ziet tot nu toe nog geen bijzondere toename in
de aanvragen voor jeugdhulp. Maar jeugd is slechts een deel van de mensheid, de volwassenen GGZ is een
verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en daar heeft het college geen zicht op.
 Voor zover de wethouder weet zijn de wachttijden nog niet langer geworden. Zelfs in coronatijd wordt alles
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adequaat afgehandeld. De wachtlijsten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk teruggedrongen en dat wil het
college graag zo houden.
Reactie lid W. Scheres.
11.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 20.09 uur de vergadering. Zij bedankt de deelnemers voor
hun inbreng en wenst de mensen die de vergadering van thuis hebben meegekeken een fijne avond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 22 maart 2021.
B. Rooding-Eurlings,
voorzitter

E. Theunissen
commissiegriffier
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