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De wethouder zal er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat de specifieke gegevens in maart 2020
inzichtelijk zijn en ook welke maatregelen de
gemeente kan nemen, uiteraard zonder dat dit ten
koste van de inwoners gaat.

Op 06/09/21 is het
versterkingsplan Sociaal Domein
gepresenteerd tijdens een
raadsinformatie bijeenkomst.
Met het opstellen van het
Versterkingsplan Sociaal Domein
is de toezegging afgedaan.

Voorstel college betreffende
Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg
aan de Geul 2021-2024

Er werd gevraagd of de schuldhulpverlening extra
kan worden benoemd, maar daarover is al een
apart beleidsplan opgesteld en dat moet in 2021
herijkt worden. Dus dit wordt in 2021 aan de raad
voorgelegd.

Schuldhulpverlening komt in
2021 aan de orde.

23.11.20

Wethouder Meijers zegt toe voor volgend jaar een
overzicht beschikbaar te stellen van de door de
fracties aangedragen verbetervoorstellen en per
punt aan te geven in hoeverre de gemeente
eventueel nog iets kan doen c.q. wat er kan
worden onderzocht. Het college zal de voortgang
daarvan het komende jaar bewaken en de
wethouder zegt toe hier in maart/april 2021 via
een RIB bij de raad op terug te komen.
Cie 31/05/21: wethouder Dauven zegt toe dat de
informatie over de cijfers en de resultaten met de
raad wordt gedeeld.
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Voor wat betreft de lijnen /
acties zoals neergelegd in het
Armoedebeleidsplan kan worden
gesteld, dat de voorbereiding- in
en uitvoering van deze acties
zijn c.q. worden opgepakt.
Een RIB Armoedebeleid (meer
specifiek een RIB
schuldhulpverlening) is (nog)
niet verzonden.
Uiteraard hebben wij de
ontwikkelingen/kosten
schuldhulpverlening
nauwlettend gevolgd.
Vooralsnog hebben deze
ontwikkelingen/kosten geen
aanleiding gegeven om een RIB
te laten uitgaan. Indien gewenst
kan alsnog een RIB
schuldhulpverlening worden

opgesteld.
Van belang om te vermelden is
dat momenteel hard wordt
gewerkt aan een nieuw
beleidsplan Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening, waarbij
rekening wordt gehouden met
de gewijzigde Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening. Dit
beleidsplan wordt in nauwe
samenwerking met de
Heuvellandgemeenten
opgesteld. Streven is het
beleidsplan in het najaar 2021
gereed te hebben en in routing
te brengen.
Ten aanzien van de
cijfers/resultaten Podium24 is
RIB 21.51 verzonden.
Evaluatie vrijwilligersbeleid 2019 en
jaarplan 2020

De vrijwilligers dag kon niet doorgaan vanwege de
tweede lockdown. De vrijwilligers hebben een blijk
van dank gekregen maar de wethouder ziet er
nauw op toe om te kijken of dat afdoende was.
Want de gemeente moet de vrijwilligers eren en
als er nog een extra blijk van dank afkan dan stelt
de wethouder voor om dat zeker te doen.
Wethouder Meijers zal hier zo snel mogelijk op
terugkomen.
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Djool Music heeft met een groep
kinderen een liedje
ingestudeerd voor alle
vrijwilligers, maatjes,
mantelzorgers en burenhulp
onder het motto “een hart
onder de riem” als blijk van
dank. Hier is een filmpje van
gemaakt met tevens de
aankondiging voor de
Vrijwilligersdag 2021 van
09/10/21.
De Vrijwilligersdag 2021 staat
echt in het teken van het delen

van verhalen en ervaringen
wegens de watersnoodramp,
maar ook om weer eens gezellig
samen te zijn onder het genot
van een hapje en een drankje
en een optreden van een
muziekgezelschap.
Overigens is de raad middels
een RIB (21.26) geïnformeerd
over het verlengen van de
huidige beleidsnota o.g.v.
vrijwilligerswerk, zodat aan het
eind van 2021 een
weloverwogen evaluatie volgt.
Tevens hebben we aangegeven
dat we per 01/01/22 willen
starten met de nieuwe
beleidsnota omtrent
vrijwilligerswerkbeleid.
Dit willen we komende periode
overigens wel intern gaan
bespreken, aangezien de
watersnoodramp ervoor heeft
gezorgd dat de prioriteiten op
dit moment op andere terreinen
liggen.
21.06.21

31.05.21
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