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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.
De wethouder beaamt dat er niet veel wordt
georganiseerd voor jeugdigen, hij neemt de
suggestie voor het realiseren van een jeugdhome
mee in het onderzoek om te komen tot een
gedragen jeugdbeleid.

Door corona nog niet
doorgegaan, maar bij te nemen
maatregelen wordt de raad hier
in 2021 bij betrokken.

Raadsinformatiebulletin (19.69) Evaluatie
1e jaar JOP rolschaatsbaan

De wethouder zegt toe de uitspraak van de
bezwarencommissie in de gaten te houden en hij
stelt voor daar in de eerstvolgende commissie op
terug te komen en dan ook te het collegebesluit te
evalueren. Gezien de tijd die dit waarschijnlijk in
beslag zal nemen kan dit eventueel ook op een
aparte avond gebeuren.
De wethouder heeft geprobeerd de vandaag
gestelde vragen zoveel mogelijk mee te schrijven,
maar sommige vragen kan hij nu niet meteen
beantwoorden. De wethouder kan zich vinden in
het voorstel van lid M. Knubben om de commissie
in de gelegenheid te stellen eventuele aanvullende
vragen schriftelijk beschikbaar te stellen. Hij zegt
toe alle vragen schriftelijk te beantwoorden vóór
de eerstvolgende commissievergadering.

Dossier is in behandeling, zie RIB
20.26.

Voorstel college betreffende
Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg

Er werd gevraagd of de schuldhulpverlening extra
kan worden benoemd, maar daarover is al een

Schuldhulpverlening komt in
2021 aan de orde.

Voorstel college betreffende opzetten van
een integraal Jeugdbeleid

17.02.20

14.12.20

Kalenderjaar 2019/2020/2021

Opzetten jeugdbeleid werd
vanwege corona tijdelijk
stilgezet. Is nu zeer recent weer
in gang gezet. Het college komt
hier in 2021 met een concreet
voorstel bij uw raad op terug.
Behandeling voorstel integraal
Jeugdbeleid in cie SD 22/03/21.

27.01.20

23.11.20

1-4

aan de Geul 2021-2024

apart beleidsplan opgesteld en dat moet in 2021
herijkt worden. Dus dit wordt in 2021 aan de raad
voorgelegd.

Behandeling voorstel aanvulling
Armoedebeleidsplan gemeente
Valkenburg aan de Geul 20212024 in cie SD van 22/03/21.

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.

In maart/april volgen de RIB’s
Armoedebeleid en Podium24.

Wethouder Bisschops: Binnenkort krijgt de raad
een RIB over Podium24.
Ontwikkelingen onderwijsachterstanden
beleid

Het lukt om dit in april 2021 te realiseren want
alles ligt op schema.
Het filmpje is helaas nog niet gereed. Zodra dit
wel het geval is wordt de commissie hierover
geïnformeerd.
Wethouder Meijers durft niet te zeggen welke
afspraken er concreet zijn gemaakt. Dit wordt
woensdag a.s. afgetikt in het zogenaamde OGO
(Ontwikkelingsgericht Onderwijs). De wethouder is
bereid hier na afloop een RIB over op te stellen
zodat de raad hierover wordt geïnformeerd.
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Update 03/03/21: betreffende
het onderzoeksrapport van de
Inspectie voor het Onderwijs is
in de cie SD van 23/11/20
aangegeven dat alles op schema
ligt aangaande de
resultaatafspraken.
De resultaatafspraken is
uitvoering en deze zijn
vastgesteld en ondertekend.
De raad is geïnformeerd via
RIB 20.92 (resultaatafspraken
VVE). Dit RIB is op 22/12/20
verzonden, samen met het
filmpje.
Zie in de bijlage de reactie van
de Inspectie voor het Onderwijs.
Dit actiepunt is afgehandeld.

Evaluatie vrijwilligersbeleid 2019 en
jaarplan 2020

Het plan van aanpak wordt zo spoedig mogelijk
opgesteld. De wethouder zal de commissie hier in
de loop van 2021 van op de hoogte houden.
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.

22.02.21

Gewestelijke aangelegenheden:
taakstelling Sociaal Domein

Het college blijft voortdurend kijken op welke
manier er goede zorg tegen lagere kosten kan
worden verleend. Er heeft onlangs een evaluatie
plaatsgevonden en wethouder Meijers zegt toe de
resultaten daarvan via een RIB met de raad te
delen.

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

Wethouder Meijers 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.

01.02.21

Vroegsignalering is het beste instrument dat men
hierbij kan gebruiken, daarmee voorkomt men
immers dat iemand in de schulden komt. De
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Plan van aanpak volgt in 2021.
Cie 01/02/21: de vrijwilligers
centrale heeft als blijk van dank
ook zelf nog via een promotie
filmpje 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.
Binnenkort wordt hierover een
RIB verzonden.

instrumenten die het meeste voorkomen staan in
de analyse die als bijlage aan het verslag wordt
toegevoegd.
12.04.21

22.03.21
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