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Punten voor de rondvraag commissie SD de dato 20 september 2021
Fractie
AB

Vraag
Muziekonderwijs
Onze fractie heeft vernomen dat de Provincie Limburg onder de noemer “SamenDoor!” een masterplan voor muziekonderwijs in Limburg heeft
gelanceerd. Algemeen Belang hecht veel waarde aan muziekonderwijs en vraagt of en zo ja op welke wijze Gemeente Valkenburg aan de Geul
participeert in dit masterplan. Indien de gemeente nog niet participeert verzoeken wij om de mogelijkheden tot participatie te onderzoeken.
Schriftelijke beantwoording: wij zijn ermee bekend, maar dit is iets wat scholen moeten willen doen. Het is op hen gericht. Wij zullen
navragen bij de scholen in Gemeente Valkenburg ad Geul of zij hiermee bekend zijn en ze er in ieder geval op wijzen.
Groeplessen fitness
We merken dat steeds meer mensen in onze gemeente gaan sporten in groepsverband. Afgelopen maanden hebben de groepslessen op het
Leeuwterrein buiten plaatsgevonden, dit vanwege corona, maar vooral ook vanwege het ontbreken van een vaste voorziening waarin de
groepslessen gegeven kunnen worden. Wij hebben vernomen dat gebruikers van de Polfermolen in het verleden beloofd is dat er een locatie
gefaciliteerd zou worden waarin sporten in groepsverband mogelijk zou zijn.
 Kan de wethouder aangeven wat hier in het verleden over is afgesproken?
 En welke mogelijkheden er nu zijn om de groepslessen te voorzien van een dak boven hun hoofd?
Schriftelijke beantwoording: wij vermoeden dat hier iets door elkaar gehaald wordt. Er zaten groepen in de Polfermolen zoals van de fysio,

kaatsbal en MBVO die we OF elders moesten onderbrengen OF nog steeds in sporthal of theaterzaal kwijt kunnen.
Daarnaast biedt elke fitness groepslessen, maar dat is bedoeld voor individuele leden van een sportschool: iedereen die een voldoende
abonnement neemt op een sportschool kan daarvan gebruik maken naar believen. Alle gebruikers die elders ondergebracht dienden te worden zijn
ook elders ondergebracht.
En verder, zolang Polfermolen open is (sporthal / theaterzaal / vergaderzalen) kunnen deze gereserveerd / afgehuurd worden. Indien iemand
zelfstandig groepslessen wil organiseren kan dat.
CDA

Al dan niet korten uitkeringsgerechtigden
Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen moeten volgens de Participatiewet alles melden bij de Sociale Dienst wat ze aan goederen of
gelden ontvangen. Deze regel heeft landelijk veel kritiek gekregen, na de bekende rechtszaak over een mevrouw uit Wijdemeren die goederen
heeft ontvangen in de vorm van boodschappen.
Vooruitlopend op de landelijke wetgeving laat wethouder Kompier van de gemeente Vaals via de krant “de Limburger” weten dat hij giften
onder de € 1.200,00 aan uitkeringsgerechtigden alvast niet gaat korten op de uitkering. Wethouder Kompier wil hiermee de mensen die van een
bijstandsuitkering leven iets meer financiële lucht geven.
 Volgt gemeente Valkenburg aan de Geul het voorstel van de gemeente Vaals?
 Graag met onderbouwing waarom wel of niet?
 Of gaat gemeente Valkenburg aan de Geul dit eerst oppakken met alle gemeenten van SZMH?
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Schriftelijke beantwoording: het college heeft bij besluit van 31 augustus 2021 – conform de overige gemeenten uit de regio Maastricht
Heuvelland - ingestemd met de beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Maastricht Heuvelland. Door instemming met bijgevoegde
beleidsregels verleent de gemeente Valkenburg aan de Geul een vrijstelling aan bijstandsgerechtigden voor giften tot een totaalbedrag per
kalenderjaar van € 1.200, -.
Wij vermoeden dus sterk dat wethouder Kompier hier op doelde.
In het verlengde hiervan hechten wij eraan te vermelden dat wij reeds in juli hadden besloten giften vanuit het Nationale Rampenfonds niet te
betrekken bij het bepalen van de maximaal toegestane hoeveelheid te ontvangen giften aan inwoners in een bijstandssituatie of vergelijkbare
situaties
Stand van zaken Polfermolen/plannen voor 2022
In december 2020 heeft de Raad besloten dat de Polfermolen minimaal tot en met de zomervakantie van 2021 in stand zou blijven, zodat
theaterzaal en sporthal in gebruik kunnen blijven. Het zwembad en de fitnessruimten zijn per 1 januari 2021 gesloten en nadien ontmanteld.
Inmiddels is de zomervakantie voorbij en wordt er weer volop gebruik gemaakt van de sporthal. Ook in de theaterzaal wordt door diverse
verenigingen gerepeteerd. Helaas heeft een van de vaste huurders, mannenkoor Geulklank, opgehouden te bestaan. Een aantal tijdelijke
huurders hebben recent te horen gekregen, dat zij niet meer kunnen terugkeren naar hun vaste repetitielokaal en zij zullen dus nu naar een
nieuwe repetitieruimte moeten uitkijken. De Polfermolen lijkt daartoe het meest geschikt. Recent is er een RIB uitgebracht waarin wordt
vermeld dat de muziekschool Djoolmusic tijdelijk onderdak heeft gekregen in de Polfermolen. Kortom, er is behoefte aan ruimte voor
verenigingen en de Polfermolen kan daarin voorzien.
Bij de aanwezige verenigingen bestaat er echter onduidelijkheid over de status van de horecavoorziening. Is er wel of geen overeenkomst
afgesloten met de uitbater? Er is in ieder geval geen horeca beschikbaar tijdens en na het sporten en repeteren. De voor deze verenigingen
belangrijke 3e helft is hierdoor onmogelijk. Recent hebben de verenigingen ook vernomen, dat de uitbater heeft besloten om m.i.v. 1 oktober
geheel te stoppen met zijn activiteiten in het sportcafé.
 Kan de wethouder ons informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. de Polfermolen en over de plannen voor 2022?
 Kan de wethouder zorgdragen voor een horecafaciliteit in de Polfermolen op de dagen dat de sporthal en/of theaterzaal in gebruik is?

Schriftelijke beantwoording: wat er met de Polfermolen in 2022 gebeurt zal mede afhankelijk zijn van de keuzes die de raad gaat maken rondom de
gebiedsvisies West. Daarover dient u als raad een besluit te nemen in december. Wij kunnen u alvast tip van de sluier oplichten door te melden dat
u dan in dat besluit ook expliciet een besluit dient te nemen over de lange termijn van de Polfermolen. Gelet op besluitvorming en uitvoering van
besluiten die uw raad gaat nemen is de kans groot dat ook in 2022 gebruik gemaakt kan worden van theaterzaal en sporthal.
Met betrekking tot de horeca:
Wij hebben als gemeente nog steeds een overeenkomst met de oude exploitant van het café. Echter de corona tijd was een onzekere tijd, geen
evenementen en met de sluiting van zwembad en fitness, ook verlies van klandizie in de dagsituatie.
We kunnen nu mededelen dat de huidige exploitant twee enthousiaste medewerkers gevonden heeft die willen proberen om de horeca nieuw
leven in te blazen zolang de Polfermolen open is. Er is nu zeker geen sprake van sluiting van de horeca per 1 oktober, sterker nog wij hopen dat na 1
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oktober de horeca weer tot leven komt.
Inmiddels hebben deze medewerkers individuele gesprekken met de verenigingen gehad.
Er is nauw overleg met de gebruikers van de Polfermolen en de verenigingen.
Naar onze mening zijn de intenties goed, maar zijn we ons er ook bewust van dat e.e.a. Nog moet groeien.
Wij hebben er vertrouwen in dat de verenigingen hun derde helft hier kunnen vieren.
VSP

Keukentafelgesprek in het kader van de WMO
Wij als VSP zijn er altijd van uitgegaan als een inwoner van onze gemeente een verzoek doet om bij hem thuis een keukentafelgesprek te willen
houden om te bekijken welke voorzieningen er nodig blijken te zijn als men gebreke heeft om zo optimaal en zolang als mogelijk thuis te blijven
wonen dit dan ook gehouden wordt. Maar wij horen steeds meer van mensen als zij telefonisch hier een afspraak over willen maken hen het
eerst het hemd van hun lijf gevraagd wordt en er zelf geopperd wordt of een keukentafelgesprek wel nodig is. Ook zou er sprake zijn van
adviezen waar in feite niet om gevraagd is zoals: misschien is het toch maar beter dat u voor een andere woning gaat kijken. Dit is toch in feite
toch nooit de insteek geweest om te komen tot een keukentafelgesprek. Deze manier van werken is dus niet laagdrempelig, schrikt mensen af
en schiet dus in feite voorbij aan zijn doel en dat is mensen zolang als het mogelijk is thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.
N.a.v. het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
 Wat is de juiste procedure als iemand in aanmerking wil komen voor een keukentafelgesprek?
 Kunt u er zorg voor dragen als iemand een verzoek doet om een keukentafelgesprek dat dit zonder een onnodige ingewikkelde procedure
vooraf en op een klantvriendelijke manier kan plaatsvinden?
Schriftelijke beantwoording: als iemand zorg nodig heeft dan deze burger contact opnemen met Wmo Maastricht. Er zal dan een telefonische
intake plaatsvinden zodat de intaker een beeld krijgt van wat er aan de hand is. Mocht het noodzakelijk zijn dat er een keukentafelgesprek
moet worden ingepland, dan zal dit ook plaatsvinden. Maar blijkt uit de intake dat betrokkene op een andere manier kan worden geholpen, dan
zal dit met de burger worden besproken.
Een telefoontje is voldoende om de zorgvraag te bespreken met Wmo Maastricht. Omdat het steeds maatwerk betreft, zal de intaker door het
stellen van vragen zich een beeld moeten vormen van de zorgvraag. Hierdoor kan de juiste zorg worden aangeboden.
Huisbezoek bij ouderen
In steeds meer gemeenten worden oudere inwoners (b.v. vanaf 75 jaar) bezocht door een ouderenconsulent met als doel om meer ouderen te
bereiken. Je kan ook ouderen die een lagere leeftijd hebben zelf de kans bieden om een bezoek aan te vragen als zij daar behoefte aan hebben.
De bedoeling van deze huisbezoeken is het bieden van een luisterend oor. Ook kan men dan zien of er bv. acute hulp of juist een preventieve
actie nodig. Wij als VSP vinden dat ouderen optimaal gebruik moeten kunnen maken van hun rechten.
Zo zijn veel mensen niet of nauwelijks op de hoogte van de voorzieningen in het kader van de WMO of subsidies en voorzieningen waar zij een
beroep op kunnen doen. Het is de bedoeling dat zij buiten de informatie door de bezoekende consulent ook een aanvraag voor hen geregeld kan
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worden. Een ander zeer belangrijk punt dat dit een bijdrage kan leveren i.v.m. het voorkomen van een sociaal isolement, of als er sprake is van
eenzaamheid, deze te doorbreken. Dat kan door ouderen erop te wijzen op activiteiten waar zij andere mensen kunnen ontmoeten. Deze
huisbezoeken passen goed binnen het beleid om onze inwoners gezond en gelukkig oud te laten worden. Als je te horen krijgt waar mensen
behoefte aan hebben, kan de gemeente daar op inspelen.
 Is de gemeente Valkenburg aan de Geul bereid om een ouderenconsulent bij oudere mensen (b.v. vanaf 75 jaar) op huisbezoek te laten
gaan?
 Kan oudere mensen (b.v. tussen de 65 en 75 jaar) de mogelijkheid geboden worden om zelf een bezoek aan te vragen?
Schriftelijke beantwoording: zoals in de presentatie over de beweegmakelaar ook naar voren zal komen is 1 van de voornaamste taken van de
beweegmakelaar het afleggen van bezoeken bij ouderen 75+ gebleken. Reeds in het RIB van 20 mei 2020 is aangegeven dat de beweegmakelaar
ook zelf huisbezoeken gaat afleggen, juist ook specifiek bij alleenstaande 75+. In het voorjaar van 2021 hebben wij dit gecombineerd met de
huisbezoeken die wij gaan afleggen in het kader van het project Een tegen Eenzaamheid. Dat houdt in dat alle alleenstaande 75 plussers vanaf
dit najaar zullen worden bezocht. Omdat dit een hele grote groep betreft, zullen er naast de beweegmakelaar ook vrijwilligers worden ingezet
die hem gaan ondersteunen. Vanuit de Seniorenraad hebben zich al vrijwilligers gemeld.
In onze gemeente wonen in totaal 2087 75 plussers (mei 2021). Hiervan zijn er 1205 alleenstaand. Zij ontvangen van ons gefaseerd een brief met
daarin de uitnodiging om in gesprek te gaan. Niet alle 75+ zullen openstaan voor een huisbezoek. We gaan voor een aanpak per kern. Via mond
tot mond ‘reclame’ hopen wij op een hoge respons. Het staat senioren altijd vrij om een huisbezoek via het meldpunt eenzaamheid of via de
beweegmakelaar aan te vragen als zij zich eenzaam voelen of anderszins problemen ondervinden op aansluiting bij de samenleving. Mocht u zelf
mensen kennen die in dit plaatje passen, schroom dan niet hen te bewegen zich te melden.
PGP

Behoefteonderzoek voedsel- dan wel kledingbank
Er staat in het Armoedebeleidsplan - zoals aangenomen in december 2020 - genoemd dat er onderzocht zal worden of er behoefte is aan een
voedsel dan wel kledingbank. En er waren al concrete plannen om de kledingbank uit Maasbracht hier twee keer per jaar langs te komen voor
onze bewoners.
 Hoe staat het hiermee? Graag een update van de wethouder.
Schriftelijke beantwoording: er is contact geweest met de kledingbank en gesproken over mogelijkheden en kosten van twee keer per jaar een
kledingpakket voor minima. De Kledingbank geeft aan dat zij voor € 50,- een kledingpakket kunnen leveren en dit in andere gemeenten ook
doet. Dit betekent dat we met € 3.000 per jaar 60 pakketten zouden kunnen vergeven en dat is niet bijster veel. Als we naar andere gemeenten
kijken dan zien we dat het ‘gebruik’ varieert van 0,4% van de bevolking tot 3,2% van de bevolking. Dit verschil wordt veroorzaakt door het
gemeentelijk beleid en de bereikbaarheid van de kledingbank voor de doelgroep. Door corona beperkingen, wisselingen van ambtenaren en
vervolgens watersnoodramp is dat nog niet verder opgepakt en uitgewerkt. Wij gaan ons dus binnenkort beraden hoe we hier vorm aan gaan
geven, wij streven in ieder geval nog naar een kledingbank sessie dit najaar, en zullen vervolgens bezien hoe dat structureel in de komende
jaren vorm te geven.

VVD

---
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