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Punten voor de rondvraag commissie SD de dato 19 september 2022
Fractie

Vraag

AB

Brief (238) defence for children inzake verankeren jongerenparticipatie
Wij vragen ons af welke opties er zijn om jeugd (en dan met name doelgroep 12-18) meer te binden/te betrekken bij de gemeente d.m.v. het
organiseren van laagdrempelige activiteiten met en voor jongeren. Ons is ter ore gekomen dat een groep jeugd uit Valkenburg centrum
bijvoorbeeld graag een skatepark zou willen realiseren. Is er budget voor het organiseren van dergelijke activiteiten en is er ambtelijke
ondersteuning beschikbaar?

VSP

Daling koopkracht
Het Centraal Plan Bureau meldt dat de koopkracht keihard onderuitgaat en daalt met 6,8%. De armoede neemt flink toe. Dit zijn de slechtste
economische vooruitzichten sinds de jaren 70. De koopkrachtdaling is zelfs de grootste val ooit, groter zelfs dan die in de moeilijke jaren 80.
1. Armoede stijgt in 2023 tot 7,6% en voor kinderen zelfs tot 9,5%. Heeft onze gemeente een beeld over het aantal huishoudens welke nu in
armoede verkeren en huishoudens die in 2023 in armoede dreigen te vallen?
2. Kunnen wij als gemeente iets betekenen voor deze doelgroep? Zo ja, wat? Heeft het college daar ideeën over? En zo ja, hebben wij daar dan
(voldoende) middelen voor?
3. De energiearmoede neemt ook toe. We lezen dat Maastricht nog niet alle aanvragen heeft kunnen behandelen. Wij vragen ons af wat dit
concreet betekent voor de huishoudens in onze gemeente. Wij willen graag weten (A)om hoeveel huishoudens het gaat. (B)Hoeveel
aanvragen er zijn ingediend. En (C)hoeveel huishoudens niet in beeld zijn omdat ze (nog) geen aanvraag hebben ingediend.

PGP

WMO in Valkenburg
In mei hebben wij gevraagd naar werkplekken in Valkenburg aan de Geul voor WMO-consulenten. De wethouder was hier zeer positief over en
zou op zoek gaan naar mogelijkheden. Kan de wethouder een update geven?

Armoedebestrijding
Armoede is helaas een steeds groter probleem voor een steeds grotere doelgroep. Daarover hebben wij de volgende vragen.
1. We voeren sinds 1 januari 2021 een preventief beleid. Wij verzoeken de wethouder om z.s.m. inzicht te geven middels een presentatie met
cijfers en data over armoede in Valkenburg. De nood is hoog en zal nog hoger worden gezien de vliegend stijgende prijzen. Wat ons betreft
zou dit in de commissie Sociaal Domein in november kunnen. Graag een reactie van de wethouder.
2. Hoe staat het met de energiearmoede in onze gemeente? Wij lazen in een RIB dat er coaches worden opgeleid om inwoners te informeren.
Prima dat dit gebeurt, maar wat wordt er gedaan om de financiële nood nu te ledigen. Die is verschrikkelijk groot en dit klinkt weer als iets
voor de langere termijn.
a. In Heerlen is men geschrokken van de hoeveelheid aanvragen van niet uitkeringsgerechtigden voor een bijdrage aan de energie. Zijn die
cijfers ook in Valkenburg aan de Geul bekend? Zo ja, hoeveel, zo nee, wilt u dat uitzoeken?
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b. In meerdere gemeentes stuurt men energiefixers op pad. Dat zijn mensen die door buurten gaan en ter plekke maatregelen nemen zoals
het plakken van radiatorfolie of tochtstrips. Niet lullen maar poetsen. Is de wethouder bekend met dit fenomeen en is hij bereid om zich
hiervoor in te spannen en dit te realiseren?
c. Welke andere stappen wil de wethouder zetten om mensen uit de kou te houden?
3. Bij de kadernota is er gesproken over subsidie voor sport en cultuur voor de doelgroep volwassenen. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen
mee kan blijven doen aan deze activiteiten. Is hier nieuws over te melden. Zo nee, wanneer wel?
4. Voedselbank: Onze inwoners dienen nu ver te reizen naar voedselbank. Ook uitdeelpunten van voedselpakketten vraagt reizen. Er is geen
uitdeelpunt in Valkenburg. Huidige omstandigheden vraagt ook hier een uitdeelpunt voedselbank. Hoe en wanneer kan de wethouder dit
realiseren? Zo niet: krijgen inwoners die op voedselbank een beroep doen reiskosten vergoed? Dit geldt ook m.b.t. speelgoedbank: ook alleen
in Maastricht/Geleen.
5. Kledingbank: Er zouden i.s.m. Kledingbank Zuid Limburg uitgiftedagen in Valkenburg worden gerealiseerd. Hoe staat het hiermee?

Jeugdbeleid
Op 12 april 2021 stelden wij als gemeenteraad het actieplan Jeugdbeleid van en voor de jeugd en het Preventief Lokaal Jeugdbeleid vast. Hierin
werd gesteld dat investeren in de jeugd langere zorgkosten op de lange termijn kunnen worden voorkomen. Er staan doelen in als ruim 30%
minder jeugdigen maken over vijf jaar gebruik van dure jeugdhulp en zoeken naar overdekte ontmoetingsmogelijkheden. Medio 2023 zou worden
bekeken of de inzet op jeugd- en jongerenwerk voldoende is. We gaan nu richting eind 2022. Is het mogelijk dat wij als commissie Sociaal
Domein dit jaar nog een tussenevaluatie kunnen krijgen?

Fusie ambulances
In de laatste RIB wordt erg positief gesproken over de stand van zaken. Ons is ter ore gekomen dat er nog wel het een en ander niet geregeld is
qua werkvoorwaarden. Zoals langere reistijd en pensioenopbouw. Is dit bekend bij de wethouder of is de wethouder nog steeds zo enthousiast
over de fusie als in de RIB klinkt?
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