Jaarprogramma 2008
Samen Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul,
December 2007
Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
Gemeente Valkenburg aan de Geul

1

Inhoudsopgave
Pagina
Leeswijzer
De Wmo in beweging
Jaarprogramma 2008
Prestatieveld 1
Prestatieveld 2
Prestatieveld 3
Prestatieveld 4
Prestatieveld 5
Prestatieveld 6
Prestatieveld 7, 8 en 9
Begroting 2008: budget Maatschappelijke Ondersteuning
Nieuw beleid

2

Leeswijzer
Dit is het eerste jaarprogramma dat is voortgekomen uit het vierjaren beleidsplan Wmo 20082011. In dit programma staan de activiteiten/projecten/initiatieven die zijn afgeleid van de
beslispunten uit het vierjaren beleidsplan Wmo 2008-2011. Ze zijn gegroepeerd per
prestatieveld. De activiteiten/projecten/initiatieven worden vóór 1 juli 2009 ge valueerd.
In het jaarprogramma treft u vervolgens aan de begroting van 2008. Het betreft de posten die
betrekking hebben op het Wmo-beleid breed. Hieronder vallen de dorpsraden, onderwijs,
sport, zang en muziek, kunst, ouderen, vluchtelingen, verenigingen, sociaal cultureel werk,
jeugd, hulpverleningsinstanties en maatschappelijk werk. De begroting en uitgaven ten
aanzien van de voorzieningen (hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelen) zijn apart opgenomen in het hoofdstuk financiën.
Het jaarprogramma is als volgt opgebouwd:
In het jaarprogramma staat de vraag centraal: wat gaan we doen om de doelstelling/
het beslispunt in 2011 te kunnen bereiken? De beslispunten zoals deze door de
gemeenteraad zijn vastgesteld staan per prestatieveld vermeld. Per beslispunt zijn de
meetbare doelstellingen vermeld zoals deze in 2008 zullen worden uitgevoerd.
Het onderstaande format is van toepassing op alle activiteiten en projecten die wij in
2008 gaan uitvoeren:

Nummer:
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud
Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee?

Dit beleidsterrein vertoont samenhang met:

Financi n

(PV)-1
------------------------------------------------------------------------Hoofddoelstelling weergeven
Wie zijn betrokken bij dit project? Welke
organisaties, instanties, verenigingen of
andere gemeenten?
Veel van de projecten staan niet op zichzelf
maar vertonen samenhang met andere
projecten op de Wmo-agenda. Dit is ook een
wettelijke verplichting. Wmo-beleid =
integraal beleid. De betreffende
prestatievelden zijn ingevuld.
Regulier budget of nieuw beleid.

Elke activiteit heeft een nummer. Dit nummer is als volgt samengesteld (het nummer van het
prestatieveld) en het volgnummer. Bijvoorbeeld (1)-1. Dit is dus activiteit nummer 1 uit
prestatieveld 1
Regulier budget wil zeggen dat de financiën zijn vastgesteld door de gemeenteraad en zijn
opgenomen in de begroting 2008. Hiervoor hoeft dus geen extra budget gezocht te worden.
Nieuw beleid zal worden gefinancierd vanuit de post (hoe kan het ook anders) Nieuw
Beleid .
De Wmo in beweging
De Wmo is een voortschrijdend proces. Dat wil zeggen dat er tussentijdse (wets)wijzigingen
kunnen optreden. Of dat er lokale ontwikkelingen zijn die een plaats in het jaarprogramma
verdienen. Deze wijzigingen zullen in het jaarprogramma 2008 worden opgenomen en
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worden meegenomen in de evaluatie in 2009. De Wmo-raad zal van iedere wijziging in het
jaarprogramma vooraf op de hoogte worden gesteld. Daarna zal de gewijzigde versie worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en ter kennisname aan de
commissie CSWO.
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JAARPROGRAMMA 2008

Prestatieveld 1
Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en
buurten.

De gemeente zorgt voor aantrekkelijke plekken in Valkenburg aan de Geul. Plekken
waar het goed toeven is. En voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Denk
bijvoorbeeld aan een gemeenschapshuis of een sportcentrum. Niet alleen voor ouderen
maar ook voor jongeren.
Beslispunt:
Het bevorderen van de maatschappelijke participatie, sociale cohesie en zorg voor de
leefomgeving van burgers door middel van:
het inzetten van algemene voorzieningen die voor zoveel mogelijk mensen
bereikbaar, toegankelijk en passend zijn;
het ondersteunen en stimuleren van een actieve betrokkenheid en inzet van alle
burgers bij de leefbaarheid van hun eigen buurt.
Voor 2008 staan de volgende projecten/activiteiten/initiatieven op de agenda ten aanzien
van prestatieveld 1:

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(1)-1
Doorontwikkeling Schuldhulpverlening
Op grond van de zorgplicht van gemeenten
heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul
een maatschappelijke en sociale
verantwoordelijkheid om
schuldhulpverlening te organiseren met als
doel problematische schuldensituaties te
voorkomen en te bestrijden. Bij
problematische schulden is veelal sprake van
een verwevenheid van psychosociale en
financiële oorzaken en gevolgen.
Schuldhulpverlening vergt dan ook een
integrale aanpak, waarbij naast financiële
oplossingen, de aandacht gericht wordt op de
achterliggende problematiek. Dat betekent
ook dat er diverse partijen bij de
schuldhulpverlening moeten worden
betrokken, professionele instanties en diverse
vrijwilligersorganisaties. Essentieel is een
goed functionerend samenwerkingsverband
met duidelijke rollen en werkafspraken. De
gemeente Valkenburg aan de Geul streeft
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naar een integraal
schuldhulpverleningsbeleid met als doel een
effectieve aanpak van problematische
schulden en het stimuleren van participatie
en zelfredzaamheid.
Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Er is een effectief productenaanboed van
schuldhulpverlening gerealiseerd.
Kredietbank, woningbouwcorporaties,
algemeen maatschappelijk werk, scholen en
de gemeente Valkenburg aan de Geul.
N.v.t.
Regulier en nieuw beleid (additionele
externe subsidie)

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(1)-2
Doorontwikkeling bibliotheekwerk
Het is de bedoeling van de
Heuvellandgemeenten om de bibliotheek een
stevige positie en functie te geven in de
lokale samenleving. Deze ambitie is al tot
uitdrukking gebracht in het komen tot de
basisbibliotheek Heuvelland en moet nu
verder vorm krijgen door een heroriëntatie
op de kernfuncties van de bibliotheek.
Begrippen die hierbij belangrijk zijn
betreffen de laagdrempeligheid van de
bibliotheek, het bevorderen van een hoger
bereik en het versterken van de relatie die de
bibliotheek met andere beleidsonderwerpen
kan hebben zoals onderwijs, educatie, kunst
en cultuur.

Te behalen resultaat in 2008

Het opstellen van het Beleidsplan
Bibliotheekwerk Heuvellandgemeenten
2008-2011 in de eerste helft van 2008.
Gemeente Eijsden, Margraten, Vaals,
Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem,
Meerssen en de basisbibliotheek Heuvelland.
Prestatieveld 2
Regulier budget

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(1)-3
Buurt Onderwijs Sport project
In het kader van de BOS-impuls (2007 t/m 2010)
heeft het Ministerie van VWS subsidie
beschikbaar gesteld voor
6

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met

samenwerkingsprojecten tussen buurt, onderwijs
en sport. Het BOS project in Valkenburg aan de
Geul is gericht op alle dorpskernen en heeft als
centrale doelstelling het vergroten van het
aanbod aan activiteiten voor jeugd van 4-19 jaar
op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.
Een specifieke doelgroep vormen de leerlingen
van het VMBO van het Stella Maris College. Zij
zullen in het kader van hun opleiding (sport en
recreatie en zorg en welzijn) in de vorm van
stages deze activiteiten voor de doelgroep 4-19
jarigen ondersteunen en begeleiden.
Uitgangspunt is bij deze projecten zo veel
mogelijk bestaande sportverenigingen een rol te
laten spelen.
In elke dorpskern is er minimaal één extra
sportactiviteit en één activiteit rond gezond eten
gestart voor 4-12 jarigen.
Er is minimaal één sportevenement voor 12-19
jarigen georganiseerd, waarbij de jeugd vanuit
alle dorpskernen is betrokken.
Stella Maris College
Stichting MIK (buitenschoolse opvang)
Sportraad en sportverenigingen
Alle basisscholen
ASP Adventures
jeugdverenigingen
Prestatieveld 2 en 4.

Financiering

Nieuw beleid/regulier budget + 4 jarige subsidie
van VWS

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(1)-4
Ontwikkeling aanbod activiteiten voor de
jeugd
De gemeente Valkenburg aan de Geul wil
stimuleren dat er een breed aanbod aan
activiteiten voor de jeugd wordt ontwikkeld. Er
zal een inventarisatie worden uitgevoerd van het
bestaande aanbod, waarbij ook alle activiteiten
van verenigingen worden meegenomen.
Daarnaast zal in elke dorpskern de mening van
de kinderen en jongeren worden gevraagd over
het huidige en gewenste aanbod aan activiteiten
voor de jeugd. Hiertoe zullen per dorpskern
specifieke participatietrajecten worden ingezet,
aansluitend bij lopende initiatieven op dit gebied
in de verschillende dorpskernen.
Er is een compleet overzicht van het aanbod aan

Te behalen resultaat in 2008
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Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

activiteiten voor de jeugd.
Er is inzicht in wensen en behoeften van de
jeugd.
Er is een concreet plan voor ontwikkeling van
het aanbod aan activiteiten voor de jeugd. In dit
plan zal de eigen bijdrage hieraan en inzet van de
jeugd een specifiek aandachtspunt zijn.
Scholen
Stichting Mik
Dorpsraden
Stichtingsbesturen van de gemeenschapshuizen
Verenigingen
Prestatieveld 2 en 4
Regulier budget

(1)-5
Ondersteuning Seniorenraad
De gemeente ondersteunt de seniorenraad via
subsidie en ambtelijke ondersteuning van het
kwartaaloverleg met de portefeuillehouder.
Desgewenst vindt ondersteuning plaats van de
initiatieven die uit dit kwartaaloverleg en uit de
afzonderlijke werkgroepen van de Seniorenraad
voortkomen.
Er vindt vier keer per jaar een kwartaaloverleg
plaats.
n.v.t.
n.v.t.
Regulier budget

(1)-6
Ondersteuning Sportraad

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

De Sportraad heeft tot doel de sport en de
sportieve recreatie in de gemeente Valkenburg
aan de Geul te bevorderen. De gemeente
ondersteunt de Sportraad via subsidie en
ambtelijke ondersteuning van de vergaderingen
van de Sportraad.
Er vindt ? per jaar een overleg plaats met de
Sportraad.
n.v.t.
n.v.t.
Regulier budget

Nummer

(1)-7

Te behalen resultaat in 2008
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Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Ondersteuning Kunst- en Cultuurraad
De Kunst- en Cultuurraad heeft tot doel het
sociaal culturele leven in Valkenburg aan de
Geul te bevorderen. De gemeente ondersteunt de
Kunst- en Cultuurraad via subsidie en ambtelijke
ondersteuning van de vergaderingen van de
Kunst- en Cultuurraad.
Er vindt ? per jaar een overleg plaats met de
Kunst- en Cultuurraad.
n.v.t.
n.v.t.
Regulier budget

(1)-8
Ondersteuning Wmo-raad
De gemeente ondersteunt de Wmo-raad via
subsidie en ambtelijke ondersteuning van het
kwartaaloverleg met de portefeuillehouder.
Er vindt vier keer per jaar een kwartaaloverleg
plaats.
n.v.t.
n.v.t.
Regulier budget

(1)-9
Wmo-krant
In de Wmo-krant komen alle prestatievelden aan
bod. De doelstelling van deze krant is om alle
inwoners uit onze gemeente te informeren over
de Wmo. Deze krant komt in de plaats van de
55-plus-pas-krant. De activiteiten voor senioren
worden opgenomen in de Wmo-krant.
De krant komt uit in de maanden juni, september
en december. De krant wordt huis-aan-huis
verspreid.
De redactieraad, Wmo-raad, Seniorenraad,
Gehandicaptenplatform, frontoffice afdeling
Maatschappelijke Ondersteuning, backoffice
afdeling Maatschappelijke Ondersteuning,
afdeling voorlichting.
Prestatieveld 3 en 4
Krant wordt gratis gedrukt en verspreid.
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Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(1)-10
Ontwikkeling activiteitenaanbod senioren
De gemeente Valkenburg aan de Geul wil samen
met de Seniorenraad stimuleren dat er een breed
aanbod aan activiteiten voor senioren in de
verschillende dorpskernen tot stand komt met
een eigen actieve inzet vanuit de doelgroep.
Hiervoor zijn verschillende concrete initiatieven
in gang gezet.
Er is een plaatselijk Gilde opgezet, waarin
senioren zelf allerlei activiteiten aanbieden.
In de gemeenschapshuizen worden cursussen en
workshops aangeboden rond de thema s
veiligheid en gezonde voeding. Gekoppeld aan
de cursus rond gezonde voeding wordt bekeken
of er senioren-eetclubs in de dorpskernen
ontwikkeld kunnen worden.
De suggesties voor activiteiten uit het
lezersonderzoek van de 55-plus-pas krant zijn in
de ontwikkeling van het activiteitenaanbod
meegenomen.
De jaarlijkse Dag van de Ouderen wordt weer
georganiseerd.
Er is een onderzoek ingesteld naar de behoefte
aan de inzet van een activiteitenbegeleider bij de
diverse seniorenverenigingen. Doel hiervan is
om het aanbod en de diversiteit van de
activiteiten verder uit te breiden.
Seniorenraad
Seniorenverenigingen
Lokaal Comité Dag van de Ouderen
Algemene Hulpdienst
Stichting Gilde Maastricht
Individuele ouderen
Trajekt
Prestatieveld 4
Regulier budget

(1)-11
Netwerkontwikkeling opvang vluchtelingen
Elke gemeente heeft een taakstelling in
huisvesting van asielmigranten. De eerste
opvang van asielmigranten werd voorheen
uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Heuvelland.
Door een gebrek aan vrijwilligers is deze
werkgroep gestopt met haar activiteiten in onze
gemeente. Inzet is om op niveau van de
10

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

dorpskernen een nieuw netwerk van vrijwilligers
te ontwikkelen, die een rol willen spelen in deze
eerste opvang van vluchtelingen. Het gaat dan
om het wegwijs maken in onze gemeente en het
vervullen van een bepaalde ondersteunende
functie voor deze mensen bij hun integratie in de
gemeenschap.
In elke dorpskern is minimaal één
contactpersoon die een rol wil spelen in de eerste
opvang van vluchtelingen.
Dorpsraden
Stichting Vluchtelingenwerk
Aanbieders van inburgeringstrajecten
Prestatieveld 3
Regulier budget

(1)-12
Inburgeringstrajecten en participatie
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken in
het kader van de uitvoering van de Wet
inburgering voor bepaalde groepen allochtonen.
In de komende jaren zullen inburgeringstrajecten
worden aangeboden waarin de participatie in de
samenleving van deze doelgroep centraal staat.
Naast deze individuele trajecten, willen we een
beter inzicht krijgen in hoe deze doelgroepen de
leefbaarheid en sociale samenhang op
dorpskernniveau ervaren.
Er is per dorpskern inzicht in het aantal
allochtone burgers en de manier waarop zij de
leefbaarheid en sociale samenhang van hun
dorpskern ervaren. Op basis van dit inzicht wordt
bepaald of er specifieke activiteiten nodig zijn
voor deze doelgroep.
Dorpsraden
Aanbieders inburgeringstrajecten
Verenigingen
scholen
Prestatieveld 4
Rijksbijdrage + WWB-werkdeel (regulier
budget)

(1)-13
De Wmo onder de Aandacht
In de aanloop naar de Wmo hebben wij in
samenwerking met de afdeling voorlichting
een communicatieplan ontwikkeld en
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uitgevoerd. Er zijn destijds
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in
alle kernen over de Wmo, maar dan met
name de nieuwe taak van de gemeente, de
hulp bij het huishouden. Eind 2006 hebben
alle huishoudens een brochure ontvangen
over de Wmo. In 2007 hebben wij weinig tot
geen aandacht besteed aan communicatieve
uitingen richting onze burgers.
In 2008 zal er een nieuw communicatieplan
worden opgesteld De Wmo onder de
Aandacht waarbij in de tweede helft van
2008 een begin zal worden gemaakt met de
uitvoering.
Wmo-raad, Wmo-Platform, etc.
Alle prestatievelden
Nieuw beleid

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project
Korte inhoud

(1)-14
Ontmoetingsactiviteiten voor ouderen
(inkoop via Trajekt)
Het betreft het instandhouden van 8 groepen
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). De
agoog zorgt ervoor dat een groep voorzien is
van het minimale aantal deelnemers per
groep, zorgt voor de waardering van de
vrijwilligers, regels de financiën (huur zalen,
vakkrachtvergoeding, onkostenvergoeding
vrijwilligers en ziet toe op de inning van de
deelnemersbijdragen), zorgt voor het
oplossen van knelpunten. Daarnaast
ondersteunt de agoog de vakkrachten bij de
organisatie van de jaarlijkse bewegingsdag.
Er vinden MBvO- activiteiten plaats voor en
door ouderen, die zoveel mogelijk door
vrijwilligers zelf worden georganiseerd.
Trajekt, ouderenverenigingen
Prestatieveld 4, 5
Regulier budget

(1)-15
Coördinatie dorpsraden.
De gemeente Valkenburg a/d Geul stelt zich tot doel om
burgerparticipatie te bevorderen en om de dorpsraden een
belangrijke adviserende rol toe te kennen in het beleidsproces.
Onderwerpen op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid worden opgepakt in het overleg
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veiligheid en leefbaarheid.
De dorpsraden worden voor advies zoveel mogelijk
betrokken in het voortraject van besluitvorming
binnen de gemeentelijke organisatie.
De dorpsraden worden op de hoogte gehouden van
onderwerpen die relevant zijn voor de dorpskernen.
Vragen van de dorpsraden worden gestructureerd
opgepakt.
Desgewenst ondersteunen van de dorpsraden in de
ontwikkeling van dorpsontwikkelingsplannen.
Binnen de gemeentelijke organisatie worden alle zaken met
betrekking tot de dorpsraden behartigd door de coördinator
dorpsraden.
Te behalen resultaat in
2008

Wie doen er mee

Samenhang met

Financiering

Er vindt halfjaarlijks overleg plaats tussen het college
van B & W en de dorpsraden.
De communicatie tussen de dorpsraden en de
ambtelijke organisatie is geborgd.
Een wederzijdse constructieve samenwerkingsrelatie
is aanwezig.
Dorpsraden van Schin op Geul, Houthem-St. Gerlach, SibbeIjzeren en Berg en Terblijt.
Alle onderwerpen op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid van de kernen.
Ruimtelijke ordening (vooral m.b.t. buitengebied), jeugd,
ouderen, woningbouw, onderwijs.
Prestatieveld 1
Regulier budget

Nummer
Naam van het project
Korte inhoud

(1)-16
Nieuw reglement Dorpsraden 2008
De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft samen met de
dorpsraden een werkgroep samengesteld om te komen tot een
nieuw reglement dorpsraden voor de verkiezingen dorpsraden
in 2008.

Te behalen resultaat in
2008

Er is een nieuw door de gemeenteraad vastgesteld reglement
dorpsraden voor de verkiezingen in 2008.

Wie doen er mee

Dorpsraden, werkgroep reglementen dorpsraden, coördinator
dorpsraden

Samenhang met

Verkiezingen dorpsraden 2008
Prestatieveld 1
Regulier budget

Financiering
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Nummer
Naam van het project
Korte inhoud

(1)-17
Verkiezingen Dorpsraden 2008
In 2008 zullen nieuwe verkiezingen voor de dorpsraden
worden gehouden.

Te behalen resultaat in
2008
Wie doen er mee

Er vinden op 15 november 2008 dorpsraadverkiezingen
plaats.
Dorpsraden van Schin op Geul, Houthem-St. Gerlach, SibbeIjzeren en Berg en Terblijt.

Samenhang met

Coördinatie dorpsraden, reglement dorpsraden
Prestatieveld 1
Regulier budget

Financiering

Nummer
Naam van het project
Korte inhoud

(1)-18
Coördinatie overleg veiligheid en leefbaarheid
In 2007 is het overleg veiligheid en leefbaarheid opgericht.
Er is een gestructureerde samenwerking ontwikkeld op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid met als belangrijkste
doelstellingen:
systematische uitwisseling van informatie over
signalen m.b.t. problemen op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid in de dorpskernen.
meer samenhang en afstemming in de aanpak van
problemen en ontwikkelen van beleid op het gebied
van veiligheid en leefbaarheid
een meer efficiënte en doelmatige inzet van alle
partijen
het ondersteunen en verder stimuleren van een actieve
betrokkenheid van alle burgers bij de leefbaarheid en
veiligheid van de eigen dorpskern
Het overleg bestaat uit een stuurgroep en een werkgroep. Op
basis van een veiligheidsmatrix kunnen onderwerpen door
deelnemers en door externe partijen worden aangedragen.
De coördinatie van het overleg veiligheid en leefbaarheid ligt
bij de Gemeente Valkenburg.

Te behalen resultaat in
2008

Er vindt kwartaaloverleg plaats van de werkgroep
veiligheid.
De werkgroep werkt themagericht. Per bijeenkomst
wordt een inhoudelijk thema behandeld.
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Wie doen er met

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee

Samenhang met
Financiën

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Er is een klachtenmatrix voor het inbrengen van
nieuwe cases.
Dorpsraden van Schin op Geul, Houthem-St. Gerlach,
Sibbe-Ijzeren en Berg en Terblijt
Politie
Woningbouwvereniging
Gemeente Valkenburg a/d Geul
Coördinatie dorpsraden, veiligheid
Prestatieveld 1
Regulier budget

(1)-19
Exploitatie speelplekken eigendom van de
gemeente Valkenburg aan de Geul
De speelplekken waarvan de gemeente eigenaar
is en die door de gemeente onderhouden dienen
te worden, worden 1 keer per jaar aan een
veiligheidsinspectie onderworpen door het
neutraal onafhankelijke bureau SpeelTopVeilig.
Tegelijkertijd ondervinden ook de openbare
speelplekken die in handen zijn van het
Particulier Initiatief een veiligheidsinspectie.
Daar waar onderhoud (dringend) gewenst is,
wordt bij de speelplekken waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is door de afdeling
Gemeentewerken actie ondernomen, dan wel een
extern deskundig bedrijf ingeschakeld. Ook kan
het zijn dat speeltoestellen oud, onveilig en
daardoor vervangen moeten worden. Het
Particulier Initiatief wordt van de resultaten van
de veiligheidsinspectie in kennis gesteld en
dienen zelf zorg te dragen voor het gewenste
onderhoud c.q. vervanging.
Er zijn veilige speelplekken in Valkenburg aan
de Geul.
Stichting t Heukske in Sibbe
Stichting Speelvoorziening Berg en Terblijt
Stichting Het Spelend Kind in Vilt
De gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 2 en 4
Regulier budget

(1)-20
Speelplek Broekhem Zuid
Speelplek Broekhem Zuid heeft behoefte aan
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nieuwe speeltoestellen. De Speelplek is
eigendom van Wonen Zuid maar gebleken is dat
de speelplek vooral ook door niet
huurders gebruikt wordt. Er is inmiddels een
Stichting in het leven geroepen die voornemens
is de speelplek in een nieuw jasje te steken. De
gemeente subsidieert deze speelplek voor een
bedrag van 10.000,-- en kent een structurele
bijdrage toe aan de Stichting in de exploitatie
van deze speelplek.
Er is een speelplek in Broekhem Zuid.
Stichting Speelplek Broekhem Zuid
Wonen Zuid
Platform Broekhem
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 2 en 4
Regulier budget

(1)-21
Multifunctionele speelplek Schin op Geul
Het verharde trapveldje gelegen naast het
Sportcomplex van Voetbalvereniging Struchter
Boys aan de Mauritiussingel voldoet niet meer
aan de behoefte van de jeugd. Gevolg is dat de
afrastering van het sportcomplex regelmatig
vernield wordt en de jeugd op een van de
voetbalvelden van het sportcomplex voetbalt.
Hierdoor is het betreffende voetbalveld
onderhoudsgevoeliger. In overleg met een aantal
partijen is de wens uitgesproken het verharde
trapveld op te knappen (toplaag asfaltlaag
vernieuwen) en naast voorzieningen om te
kunnen voetballen ook een aantal andere
spelelementen aan te brengen, zoals basketbal,
volleybal, badminton en tennis. Naast de jeugd
kan ook de basisschool optimaal gebruik maken
van deze speelvoorziening.
Er is een multifunctionele speelplek in Schin op
Geul gerealiseerd.
Dorpsraad Schin op Geul / Oud Valkenburg
Basisschool St. Antonius
Voetbalvereniging Struchter Boys
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 2 en 4
Regulier budget / nieuw beleid
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(1)-22
Aanschaf beregeningsinstallaties
In de maanden mei / juni / juli wordt groot
onderhoud uitgevoerd aan de voetbalcomplexen
in Valkenburg aan de Geul. Gedurende deze
periode kunnen de voetbalverenigingen geen
gebruik maken van de complexen. Het komt
regelmatig voor dat deze onderhoudsperiode als
gevolg van enorme droogte verlengd moet
worden. Hierdoor kan de voetbalvereniging in
augustus (nog) geen gebruik maken van haar
complex met alle gevolgen van dien (slechte
voorbereiding nieuwe seizoen, uitwijken naar
andere accommodaties, gemis aan kantineinkomsten en dergelijke). Een
beregeningsinstallatie biedt uitkomst en komt de
kwaliteit van de velden gedurende dergelijke
(langdurige) droge periodes ten goede. De
sportcomplexen van Voetbalvereniging Walram
en Struchter Boys beschikken inmiddels over een
dergelijke installatie. De overige complexen nog
niet.
Er zijn beregeningsinstallaties geplaatst op het
voetbalcomplex van SV Sibbe, SV Vilt,
Voetbalvereniging Iason en Voetbalvereniging
Berg 28.
Sportvereniging Sibbe
Sportvereniging Vilt
Voetbalvereniging Iason
Voetbalvereniging Berg 28
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Nvt
Nieuw beleid

(1)-23
Vervangen toplaag kunstgrasveld
Valkenburgse Hockeyvereniging Sjinborn
De toplaag van het in 1993-1994 aangelegde
kunstgrasveld op het complex van de
Valkenburgse Hockeyvereniging (VHV)
Sjinborn dient vervangen te worden. Hiervoor
dient de privatiseringsovereenkomst die destijds
met de Stichting Kunstgras Valkenburg en de
VHV Sjinborn is afgesloten verlengd te worden.
Het vervangen van de toplaag waarvan de kosten
geraamd zijn op 140.000,-- worden onder
verantwoordelijkheid van en door genoemde
hockeyinstellingen uitgevoerd. Verder dienen
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voorbereidingen getroffen te worden voor de
aanleg van een tweede kunstgrasveld. Daarbij
dient gedacht te worden aan
bestemmingsplanwijziging, in eigendom
verwerven van grond en dergelijke.
De privatiseringsovereenkomst is verlengd en er
zijn voorbereidingen getroffen om de realisatie
van het 2e kunstgrasveld in het jaar 2009
mogelijk te maken.
VHV Sjinborn
Stichting Kunstgras Valkenburg
Provincie Limburg
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 4
Regulier budget en nieuw beleid

(1)-24
Realiseren van een Ruiterbak
Ruitervereniging St. Gerlach is al jaren op zoek
naar een ruimte voor de aanleg van een eigen
ruiterbak. De vereniging bestaande uit
voornamelijk jeugdige leden is gevestigd in
Houthem en moet voor haar activiteiten
noodgedwongen uitwijken naar buurgemeenten.
In overleg met de Houthemse sportvereniging en
de plaatselijke Dorpsraad wordt momenteel
onderzocht of de ruiterbak kan worden
aangelegd op het 3e veld (oefenveld) van het
sportcomplex van Voetbalvereniging Iason.
Hiermee wordt een voor Valkenburgse
begrippen unieke situatie bewerkstelligd omdat
dan op één sportcomplex meerdere
sportactiviteiten bedreven kunnen worden. De
gemeente legt de ruiterbak overigens niet zelf
aan maar stelt de grond beschikbaar op basis van
een erfpachtovereenkomst en verstrekt een
investeringsbijdrage van 20.000,--.
Tegelijkertijd wordt ook de mogelijkheid
onderzocht voor het plaatsen van een schietmast
op het veld voor de plaatselijke schutterij.
Er is een ruiterbak aangelegd op bij voorkeur het
Sportcomplex van Voetbalvereniging Iason.
Voetbalvereniging Iason
Handbalvereniging Iason
Lawn Tennis Club Iason
Ruiterverenging St. Gerlach
Dorpsraad Houthem-St. Gerlach
Schutterij Martinus
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Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 4
Regulier budget

(1)-25
Amstel Gold Race
Sedert het jaar 2003 is de finishlijn van de
Amstel Gold Race getrokken op de kop van de
Cauberg. De dag voorafgaand aan dit
topsportwielerevenement, dat deel uitmaakt van
de Protour van de UCI vindt er een heuse
Toerversie plaats. De gemeente Valkenburg aan
de Geul is nauw betrokken bij de organisatie van
het evenement uiteraard met name voor dat deel
dat op Valkenburgse grondgebied plaatsvindt.
Daarbij dient gedacht te worden aan het verlenen
van vergunningen, het plaatsen van
dranghekken, het coördineren van vrijwilligers,
het treffen van fysieke voorbereidingen, het
inlichten van de omwonenden en dergelijke. Het
evenement vindt in 2008 plaats op 19 en 20 april.
Tom Boonen wint de Amstel Gold Race.
Stichting Amstel Gold Race
Politie
Diverse vrijwilligersorganisatie uit onder meer
Valkenburg aan de Geul
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 4
Regulier budget

(1)-26
Plaatsen van kunstwerken in de openbare
ruimte
Op grond van de nota Kunst in de Openbare
Ruimte is het streven 1 keer in de 2 jaar een
kunstwerk in de Openbare Ruimte te realiseren.
Zo heeft de werkgroep Kunst in de Openbare
Ruimte (tegenwoordig Kunst- & Cultuurraad) in
2002 het kunstwerk op de rotonde in Sibbe
geplaatst en is op initiatief van de Stichting
Beeldende Kunst Buiten in Valkenburg in 2005
een kunstwerk op de brug in de Tolhuisstraat in
Schin op Geul tot stand gekomen.
Laatstgenoemde Stichting heeft momenteel haar
zinnen gezet op een gedichtenroute die door
meerdere gemeenten loopt. De gedichtenroute
moet in 2008 voor een belangrijk deel tot stand
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komen en daarbij zal niet alleen een bijdrage
gevraagd worden uit het (gemeentelijk) fonds
Kunst in de Openbare Ruimte maar ook een
beroep gedaan worden op een provinciale
bijdrage in het kader van het Regionaal
Actieprogramma Cultuurbereik Heuvelland
2005-2008 (RAC).
Er is een begin gemaakt met de realisatie van een
gedichtenroute.
Stichting Beeldende Kunst Buiten in Valkenburg
Regionaal Ambtelijk Overleg Cultuur
Heuvelland
Kunst- & Cultuurraad Valkenburg aan de Geul
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 4
Regulier budget

(1)-27
Culturele Loopbaan Heuvelland 2008-2009
Samen met de Heuvellandgemeenten participeert
de gemeente Valkenburg aan de Geul sedert een
aantal jaren in het project Culturele Loopbaan
Heuvelland. De activiteit wordt jaarlijks door
Het Regionaal Ambtelijk Overleg Cultuur
Heuvelland en bureau Kaleidoscoop in het kader
van het RAC georganiseerd voor alle groepen
van de plaatselijke basisscholen in het
Heuvelland. Basisscholen kunnen inschrijven op
de culturele projecten die middels een brochure
worden aangeboden. De scholen kunnen kiezen
uit projecten in de disciplines toneel, muziek,
dans, beeldend, cultureel erfgoed en literatuur.
Ook Valkenburgse culturele instellingen en een
beeldend kunstenaar dragen bij aan het aanbod.
Alle basisscholen en de mytylschool (blijven)
deelnemen aan het project.
Regionaal Ambtelijk Overleg Cultuur
Heuvelland
Bureau Kaleidoscoop van Kumulus Centrum
voor de Kunsten
Alle basisscholen in Valkenburg aan de Geul
Mytylschool Franciscus
Diverse Culturele instellingen en een beeldend
kunstenaar uit Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 4
Regulier budget
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(1)-28
Kunstmanifestatie
De Kunst- & Cultuurraad heeft met haar
werkgroepen kunstmanifestatie en exposities in
het jaar 2007 in het kader van de nota Kunst in
de Openbare Ruimte (KOR) een kunstevenement
georganiseerd. Dit evenement bestond uit een
kunstmarkt en een openluchtexpositie. Een druk
bezocht evenement dat in 2008 zo mogelijk met
een provinciale bijdrage op grond van het RAC
en met medewerking van de werkgroep Kunst
Ontmoetingsplaats een nog grotere activiteit
moet worden. Hiermee wordt voldaan aan de
plannen zoals die in de nota Kunst in de
Openbare Ruimte zijn opgenomen. De
gemeentelijke bijdrage bestaat uit het
verstrekken van een vergunning, ambtelijke
vertegenwoordiging en een financiële bijdrage
uit het fonds KOR
Er vindt een kunstmanifestatie plaats die
minimaal 10.000 bezoekers naar Valkenburg aan
de Geul trekt.
Kunst- & Cultuurraad
Diverse beeldend kunstenaars en galerieën
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 4
Regulier budget.
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Prestatieveld 2
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en
van ouders met problemen met opvoeden.

De gemeente probeert te voorkomen dat jongeren problemen krijgen en op het slechte
pad raken. Daarnaast ondersteunt de gemeente ouders die hulp nodig hebben bij het
opvoeden van hun kinderen.
Beslispunt:
Kinderen en jeugdigen moeten zo probleemloos mogelijk kunnen opgroeien in Valkenburg
aan de Geul waarbij een uitgebreid netwerk van voorzieningen aanwezig is zoals het
consultatiebureau, verloskundigen, kraamzorg, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang voor
de kleinsten, de school en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding voor jeugd en jongeren en
zorgnetwerken, om te voorkomen dat jongeren of gezinnen ontsporen en om problemen
vroeg te signaleren.
Voor 2008 staan de volgende projecten/activiteiten/initiatieven op de agenda ten aanzien
van prestatieveld 2:
Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Samenhang met
Financiering

(2)-29
Halt
Jeugdige baldadigheid en relatief kleine
vergrijpen door een minderjarige gepleegd,
worden doorgestuurd naar Halt.
Halt is een initiatief van het ministerie van
Justitie, gemeenten en politie.
Halt houdt zich bezig met de preventie en
bestrijding van jeugdcriminaliteit. Halt is
daarnaast actief op gebieden zoals
advisering, voorlichting en andere
preventieactiviteiten die jeugdcriminaliteit
helpen voorkomen. Elke gemeente in
Nederland maakt gebruik van de diensten
van Halt. Ook de gemeente Valkenburg aan
de Geul.
Er zijn Halt afdoeningen en STOP-reacties
uitgevoerd. Er zijn preventie-activiteiten
ontwikkeld en uitgevoerd.
Ministerie van Justitie politie, scholen en de
gemeente Valkenburg aan de Geul.
Prestatieveld 1.
Regulier budget
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(2)-30
Onderwijsbeleid
Het onderwijsbeleid richt zich vooral op de
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randvoorwaarden die de gemeente kan
scheppen voor een goed onderwijsklimaat.
De gemeente heeft een regisserende rol en
daarmee als taak om in nauw overleg met de
scholen lokaal onderwijsbeleid te
ontwikkelen.
Het gemeentelijk onderwijsbeleid willen we
met name richten op het versterken,
stimuleren en creëren van
samenwerkingsrelaties waarbij de school
centraal staat. Om dit doel te bereiken heeft
de gemeente in overleg en samenwerking
met de schoolbesturen en de overige partners
afgesproken in het kader van de Educatieve
Agenda afspraken te maken aangaande het
borgen van de kwaliteit van het primair
onderwijs, de zorg voor de leerlingen en het
stimuleren van de doorgaande leer- en
ontwikkelingslijn voor kinderen en jongeren
in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Te behalen resultaat in 2008
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In het kader van de educatieve agenda zijn er
afspraken gemaakt met de schoolbesturen
over:
Waarborgen kwaliteit onderwijs
Stimuleren doorgaande
ontwikkelingslijn voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 13 jaar
Samenwerking met andere partners
aan vroegtijdige onderkenning en
handelingsgerichte diagnostiek
(ZAT s)
Scholen, schoolbesturen,
onderwijsbegeleidingsdienst en de gemeente
Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 1
Regulier budget

(2)-31
Ketencoördinatie Jeugd Preventie
Platform (inkoop via Trajekt)
Deze activiteit is gericht op het systematisch
en planmatig volgen en terugdringen van
jeugdcriminaliteit en overlast door een
gericht aanpak (preventief en curatief) van
zorgsignalen van en over jeugdigen.
Met betrekking tot jeugd wordt een
continue preventieve ketencoördinatie
uigevoerd, een sluitende aanpak
23
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wordt gerealiseerd door de vorming
van centraal ketenoverleg voor
jeugdproblematiek;
Met betrekking tot jeugdigen en/of
gezinnen waarbij sprake is van
mulitproblematiek wordt een
continue ketencoördinatie uitgevoerd
op de terreinen hulpverlening, zorg en
veiligheid.
Trajekt (uitvoering), politie,
schoolmaatschappelijk werk, Buro
Jeugdzorg, leerplicht-ambtenaar, Buro
HALT
Prestatieveld 1
Regulier budget

(2)-32
Preventienetwerken Stella Maris (inkoop
via Trajekt)
Op basis van behoeften en signalen vanuit
onder meer het zorgtteam, worden
preventieactiviteiten door Trajekt opgezet en
gecoördineerd. Dit gebeurt in nauw overleg
met de zorgcoördinator. Er wordt gebruik
gemaakt van de methodiek Schoolslag
(vraagsturing). Er worden lijnen uitgezet naar
het Jeugd Preventie Platform.
Met betrekking tot jeugd wordt een
continue preventieve ketencoördinatie
uigevoerd, een sluitende aanpak
wordt gerealiseerd door de vorming
van centraal ketenoverleg voor
jeugdproblematiek;
Met betrekking tot jeugdigen en/of
gezinnen waarbij sprake is van
mulitproblematiek wordt een
continue ketencoördinatie uitgevoerd
op de terreinen hulpverlening, zorg en
veiligheid.
Trajekt (uitvoering), politie,
schoolmaatschappelijk werk, Buro
Jeugdzorg, leerplicht-ambtenaar, Buro
HALT
Prestatieveld 1
Regulier beleid
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(2)-33
Regionale samenwerking op het gebied
van Jeugd (incl. Onderwijs en
Jeugdgezondheidszorg) via het regionaal
ambtelijk en portefeuillehouders overleg
Jeugd
De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul hebben besloten een
aantal beleidsopdrachten in het kader van
Jeugdbeleid gezamenlijk op te pakken.
Er is een regionale visie binnen Onderwijs,
Welzijn en Jeugdgezondheidszorg op de
volgende onderdelen:
Inzicht krijgen en houden op vragen
van ouders en jeugdigen.
Zorgteams Primair Onderwijs,
Voortgezet Onderwijs en
Voorschoolse voorzieningen
Wet Kinderopvang
Sociale kaart
Coördinatie van zorg/Centrum voor
Jeugd en Gezin
Vroegsignalering 0-6 jarigen
De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul.
Scholen
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang
Provincie Limburg
Trajekt
Jeugdgezondheidszorg 0-23 jaar
Bureau Jeugdzorg
Prestatieveld 3
Regulier budget

(2)-34
Inzicht krijgen en houden op vragen van
ouders en jeugdigen.
In de WMO wordt het bieden van
laagdrempelige informatie en advies over
opvoeden en opgroeien aan ouders en
jeugdigen als een gemeentelijke taak
beschreven.
Er is inzicht in de behoefte aan
opvoedingsondersteuning en pedagogische
hulp van ouders en jeugdigen. Hierdoor
wordt het mogelijk het aanbod aan opgroei-
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en opvoedingsondersteuning beter aansluiten
op de behoeften van ouders en jeugdigen
zelf.
De aanbieders hebben structureel in hun
werkprocessen opgenomen op welke wijze
inzicht wordt verkregen in de behoefte aan
opvoedingsondersteuning en pedagogische
hulp van ouders en jeugdigen wordt. Het
aanbod aan opgroei- en opvoedingsondersteuning wordt structureel getoetst aan
de behoeften van ouders en jeugdigen zelf.
De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul.
Provincie Limburg
Trajekt
Jeugdgezondheidszorg 0-23 jaar
Bureau Jeugdzorg
Prestatieveld 3
Nieuw beleid

(2)-35
Zorgteams primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en voorschoolse voorzieningen
(peuterspeelzaal en kinderopvang)
Naast een grote groep kinderen waarmee het
goed gaat zijn er kinderen die een risico
lopen om achterstanden en
gedragsproblemen te ontwikkelen. Het is van
belang dat deze kinderen, die extra zorg
nodig hebben, tijdig worden onderkend en
dat hulp wordt geboden. Hier is een taak
weggelegd voor professionals werkzaam bij
de algemene voorzieningen. Het onderwijs
en de voorschoolse voorzieningen dient
voldoende te worden toegerust om hun
zorgtaken (signalering, ondersteuning en
doorverwijzing) waar te maken, zodat:
Het realiseren van sluitende zorgstructuren in
het onderwijs en voorschoolse voorzieningen
zodat:
1. Problemen van kinderen (en hun ouders)
vroegtijdig worden gesignaleerd en
diagnosticeerd.
2. Efficiënte en effectieve (korte lijnen)
hulpverlening via een multifunctionele
benadering van de zorgvraag wordt
bevorderd.
3. Indien sprake is van meerdere
26
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hulpverleners, afstemming van de
hulpverlening plaats vindt.
4. Snel hulp wordt verleend in
crisissituatie.
Er zijn sluitende zorgstructuren in het
onderwijs en voorschoolse voorzieningen
gerealiseerd. Alle scholen beschikken over
zorgteams die ingebed zijn in de
zorgstructuur van de school. Er is een pilot
gestart om de voorschoolse voorzieningen te
laten aansluiten bij de zorgstructuur in het
onderwijs.
De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul.
Schoolbesturen
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang
Provincie Limburg
Trajekt
Jeugdgezondheidszorg 0-23 jaar
Bureau Jeugdzorg
Prestatieveld 3
Regulier budget en subsidie provincie

(2)-36
Regionale samenwerking in het kader van
de Wet Kinderopvang.
De Wet kinderopvang (KO) verplicht
gemeenten drie taken uit te voeren:
registreren, handhaven en doelgroepenbeleid
uitvoeren.
Er is een toezichts- en
handhavingsbeleid opgesteld.
Er heeft een evaluatie van het
doelgroepenbeleid plaats gevonden
en het beleid is indien nodig
bijgesteld.
De (financiële) gevolgen van de
nieuwe Wet Inburgering ( toevoeging
doelgroep oud-komers) zijn in kaart
gebracht en het beleid is hierop
afgestemd.
De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
Pentasz
Sociale diensten Maastricht en Valkenburg
aan de Geul
GGD-Zuid Limburg
27
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(2)-37
Sociale Kaart onderdeel Jeugd.
Uit een onderzoek is gebleken dat lokale
instellingen zoals de peuterspeelzalen en
kinderopvanginstellingen niet bekend zijn
met het lokale en regionale hulpaanbod. Het
huidige aanbod van een sociale kaart voldoet
blijkbaar niet.
In de WMO prestatieveld 2 wordt beschreven
dat het een gemeentelijke taak is om ervoor
te zorgen dat het aanbod aan ondersteuning
en hulpverlening inzichtelijk en bereikbaar
wordt gepresenteerd.
Er is een eenvoudige regionale
digitale up-to-date sociale kaart met
per gemeente de contactpersonen en
telefoonnummers. Deze sociale kaart
is bestemd voor de lokale
instellingen.
De sociale kaart is digitaal
toegankelijk via de websites van de
gemeenten, de basisscholen en de
kinderopvang en eventueel
peuterspeelzaalwerk.
Er zijn duidelijke afspraken omtrent
verwijzing van jeugd en ouders naar
opvoedingsondersteuning, Bureau
Jeugdzorg en het meldpunt
kindermishandeling.
De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul.
Schoolbesturen
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang
Trajekt
Jeugdgezondheidszorg 0-23 jaar
Bureau Jeugdzorg
Prestatieveld 3
Nieuw beleid

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(2)-38
Centrum voor jeugd en gezin (coördinatie
van Zorg)
Gemeenten hebben in het kader van de
WMO en de Wcpv een aantal taken op het
28

Te behalen resultaat in 2008

gebied van preventief jeugdbeleid.
Gemeenten moeten jeugdtaken zodanig
organiseren dat deze gebundeld aan het kind
en ouders worden aangeboden. In deze
opdracht wordt gekozen voor een bredere
benadering, namelijk op
coördinatie/bundeling van de jeugdfuncties
in de WMO/Wcpv op het schaalniveau van
het Heuvelland. De jeugdfuncties van de
WMO zijn:
- informatie en advies
- signaleren van problemen
(coördinatie tussen signalerende
instanties)
- toegang tot het hulpaanbod
- licht pedagogische hulp
- coördinatie van zorg (afstemmen en
bundelen van zorg)
Het idee is om te verkennen hoe deze
functies op regionaal niveau zodanig
georganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld
in de hoedanigheid van een Centrum voor
Jeugd en Gezin, dat er regionale voordelen
te behalen zijn, dat specialisatie mogelijk is,
en tevens aangesloten en voortgebouwd
wordt op lokale situaties. Hierbij is van
belang af te stemmen met de gemeente
Maastricht, maar daarbij ook rekening te
houden met de typische plattelandssituatie
van de Heuvellandgemeenten.
Eind 2009 zijn de volgende zaken
gerealiseerd:
1. Er is een laagdrempelig Centrum
voor Jeugd en Gezin gerealiseerd
waar ouders en jeugd terecht kunnen
voor informatie en advies.
2. Bundeling van taken (jeugdfuncties
WMO) op schaalniveau Heuvelland
is gerealiseerd.
3. In deze bundeling van taken worden
ook de taken die lokaal worden
aangeboden gecoördineerd en
afgestemd.
4. De functies die regionaal worden
uitgevoerd zijn vastgesteld.
5. De functies die lokaal moeten worden
aangeboden zijn vastgesteld.
6. Er is afstemming met de
zorgstructuren in het onderwijs.
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7. Er wordt gewerkt met een
Elektronisch kinddossier (EKD) met
verwijsindexfuncties.
Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
Provincie Limburg
Scholen
Trajekt
JGZ 0-23 jaar
Bureau Jeugdzorg
Prestatieveld 3
Rijkssubsidie

(2)-39
Vroegsignalering 0-6 jarigen.
Naast een grote groep kinderen waarmee het
goed gaat zijn er kinderen die een risico
lopen om achterstanden en
gedragsproblemen te ontwikkelen. Om te
voorkomen dat problemen groter worden is
het van belang deze zo vroeg mogelijk bij
kinderen te signaleren. Leidsters werkzaam
bij het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
en leerkrachten in de groepen 1 en 2 van de
basisschool dienen beter toegerust te worden
om problemen te signaleren, te ondersteunen
en door te verwijzen.
Er is een gemeenschappelijk gedragen
systeem van vroegsignalering ontwikkeld.
Er heeft deskundigheidsbevordering
plaatsgevonden voor leidsters
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en
leerkrachten groepen 1 en 2 van de
basisschool.
Er zijn afspraken met schoolbesturen
gemaakt ten aanzien van deelname aan en
bekostiging van
deskundigheidsbevordering.
De gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
Peuterspeelzaalwerk
Kinderopvang
Scholen
Schoolbegeleidingsdienst Consent
n.v.t.
Regulier budget en aanvullend nieuw budget
30

Prestatieveld 3: Advies- en cli ntondersteuning

De gemeente geeft alle inwoners informatie en advies over de hulp en ondersteuning die
ze kunnen krijgen. Er is een Wmo-loket waar burgers terecht kunnen voor informatie.
Hier kunnen burgers niet alleen terecht voor informatie over wonen, welzijn, zorg en de
voorzieningen, maar ook over opvoedondersteuning ten aanzien van kinderen en
jeugdigen.
Beslispunt:
Het Wmo-loket moet uitgroeien tot een loket waar burgers terecht kunnen met:
al hun vragen op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg;
een aanvraag voor hulp bij het huishouden, een woon-en of vervoersvoorziening;
een individuele hulpvraag (cli ntondersteuning) waardoor de cli nt een eigen keuze
kan maken of waardoor door interventies van de Klantmanager Zorg het probleem
wordt opgelost.
Voor 2008 staan de volgende projecten/activiteiten/initiatieven op de agenda ten aanzien
van prestatieveld 3:

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(3)-40
Functie van het Wmo-loket voor inburgeraars
De gemeente heeft een informerende rol in het
kader van de nieuwe Wet Inburgering. Ook deze
taak moet een invulling krijgen in het Wmoloket.
In het Uitvoeringsplan Inburgering 2007-2009 is
deze informerende rol concreet uitgewerkt.
De informerende rol voor inburgeraars is
geïmplementeerd in het Wmo-loket.
Front Office afd. Maatschappelijke
Ondersteuning
Prestatieveld 1
Regulier budget

(3)-41
Invoering spreekuur maatschappelijk
werk in het Wmo-loket
Het spreekuur van het maatschappelijk werk
wordt ondergebracht in het Wmo-loket.
Klanten van het Wmo-loket kunnen direct
worden doorverwezen naar het spreekuur van
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Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

het maatschappelijk werk.
Er is een spreekuur van het maatschappelijk
werk gerealiseerd in het Wmo-loket.
Trajekt, Wmo-loket
2, 5, 7, 8, 9
Budgettair neutraal

(3)-42
Ouderenadvieswerk
Uitgangspunt bij de invulling van het
ouderenadvieswerk is een outreachende en
persoonlijke benadering van ouderen. Hierin
kunnen verschillende organisaties en netwerken
van vrijwilligers een rol vervullen.
Er is een samenhangende structuur en
samenwerking ontwikkeld van alle professionele
en vrijwilligersorganisaties die iets doen op het
gebied van ondersteuning en adviseren van
ouderen.
Front Office Maatschappelijke Ondersteuning
Trajekt
Wmo-raad en Seniorenraad
Dorpsraden
Algemene Hulpdienst
Seniorenverenigingen
Ziekencomités
Zonnebloem
Vrijwillige ouderenadviseurs
Prestatieveld 1 en 4
Regulier budget

(3)-43
Deskundigheidsbevordering frontoffice
Behalve het toekennen van voorzieningen
willen wij in 2008 onze klanten ook kunnen
doorverwijzen naar de diverse
(zorg)organisaties. Het betreft een heel scala
van organisaties, stichtingen en instellingen.
De Klantmanagers Zorg en de medewerkster
Wmo-loket zijn in staat om de klanten door
te verwijzen naar de diverse organisaties,
stichtingen en instellingen.
Wmo-Platform, afdeling PenO
N.v.t.
Regulier budget
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Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

(3)-44
Cli nttevredenheidsonderzoek Wmo 2008
Art. 9 van de Wmo verplicht gemeenten om
een onderzoek in te stellen naar de
tevredenheid van zorgvragers over de
uitvoering van de Wmo. Wij hebben SGBO
opdracht gegeven om eind december 2007
een cli nttevredenheidsonderzoek uit te
voeren in onze gemeente.
Het cliënttevredenheidsonderzoek is
uitgevoerd.
SGBO, klanten Wmo-loket, Wmo-raad
Alle prestatievelden
Nieuw beleid

(3)-45
Uitvoeringsprogramma
cli nttevredenheidsonderzoek Wmo 2007
Naar aanleiding van het rapport met
betrekking tot de uitkomsten van het
cli nttevredenheidsonderzoek van SGBO,
zullen wij een uitvoeringsprogramma c.q.
een plan van aanpak gaan opstellen.
Er is een uitvoeringsprogramma c.q. een plan
van aanpak opgesteld naar aanleiding van de
resultaten van het
cliënttevredenheidsonderzoek.
Wmo-raad, Wmo-loket, klanten
Alle prestatievelden
Nieuw beleid

(3)-46
Benchmark Wmo 2008
In verband met de verantwoordingsplicht van
de gemeente aan raad en burgers, doet onze
gemeente mee met de benchmark SGBO. Het
doel van de benchmark is leren en verbeteren
door te vergelijken. Door mee te doen aan de
benchmark wordt op systematische wijze de
eigen organisatie vergeleken met de andere
deelnemers.
Er is een benchmark uitgevoerd.
SGBO, regio-gemeenten
Alle prestatievelden
Nieuw beleid
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Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008
Wie doen er mee?
Samenhang met
Financiering

(3)-47
Uitvoeringsprogramma benchmark Wmo
2007
De resultaten van de deelname aan de
benchmark Wmo zullen worden verzameld
in een rapport. Uit deze resultaten kunnen we
conclusies trekken: aan welke knoppen
moeten we draaien om het beleid bij te
sturen? En willen we het beleid bijsturen? Zo
ja, met welke middelen, acties of projecten?
Naar aanleiding van het rapport zullen we
een uitvoeringsprogramma opstellen.
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld
naar aanleiding van de benchmark 2007.
Wmo-raad
Alle prestatievelden
Nieuw beleid
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Prestatieveld 4: Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

De gemeente ondersteunt her werk van vrijwilligers en mantelzorgers. Bijvoorbeeld
door mantelzorgers met elkaar in contact te brengen via het Steunpunt Mantelzorg en
door vrijwilligers te trainen.
Beslispunt:
Het vergroten van de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers waardoor:
zoveel mogelijk mensen bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen;
mantelzorgers en vrijwilligers zich gewaardeerd en gesteund weten in hun
belangrijke werk;
mantelzorgers en vrijwilligers deze ondersteuning ook weten te vinden.

Voor 2008 staan de volgende projecten/activiteiten/initiatieven op de agenda ten aanzien
van prestatieveld 4:
Nummer
Naam van het
project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(4)-48
Jeugdbeleid en vrijwilligers

Te behalen resultaat in 2008

Er is een concreet plan voor werving van
vrijwilligers onder jongeren gekoppeld aan
activiteiten van het BOS project.
Er is een compleet overzicht van alle
organisaties en verenigingen in Valkenburg aan
de Geul die een plek aanbieden voor een

Een belangrijk aandachtspunt binnen het Buurt
Onderwijs Sport project is werving van
vrijwilligers onder jongeren. In het kader van dit
project gaat het om vrijwilligers voor activiteiten
op het gebied van sport, spel en gezondheid.
Daarnaast worden binnen het Stella Maris
College de maatschappelijke stages vast
onderdeel van het onderwijsprogramma. Via een
maatschappelijke stage in de vorm van
vrijwilligersactiviteiten kunnen leerlingen kennis
maken met uiteenlopende maatschappelijke
organisaties. Het Stella Maris College wil
hiermee hun leerlingen verantwoordelijkheid
bijbrengen voor actief burgerschap en daarmee
ook een bijdrage laten leveren aan leefbaarheid
en sociale samenhang in de maatschappij. De
gemeente wil een vorm van samenwerking
aangaan om dit project een zo breed mogelijk
draagvlak te geven bij organisaties binnen de
verschillende dorpskernen, waaronder
verenigingen.
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Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

maatschappelijke stage voor leerlingen van het
Stella Maris College. Op basis daarvan is een
wervende folder gemaakt om toename van de
deelname van organisaties en verenigingen
verder te stimuleren.
Stella Maris College
Een breed scala aan organisaties en verenigingen
Prestatieveld 1
Regulier budget + 4-jarige subsidie ministerie
van VWS

(4)-49
Zorg voor de Mantelzorger
In onze gemeente zorgen ongeveer 4300
mensen voor een naaste. Zij vormen een
aparte doelgroep met eigen vragen en
behoeften. Mantelzorgers komen er niet vaak
voor uit dat ze inderdaad mantelzorger zijn.
De gemeente wil werken maken van de
noden van mantelzorgers. Daarvoor is het
noodzakelijk om de mantelzorger in beeld te
krijgen. Hoe vroeger, hoe beter. Daarmee
voorkomen we dat de mantelzorger
overbelast raakt.
Er is een onderzoek ingesteld naar het aantal
en de behoeften van mantelzorgers. De
behoeften zijn geanalyseerd en voor 2009
wordt een uitvoeringsplan opgezet. Speciale
aandacht zal uitgaan naar jonge
mantelzorgers en mantelzorgers van
dementiepati nten
Steunpunt Mantelzorg, Klantmanagers Zorg,
Wmo-raad, Wmo-platform, gehandicapten
platform, Seniorenraad
Prestatievelden 1, 2, 3, 5
Nieuw beleid

(4)-50
Vrijwilligersondersteuning in het kader
van de Wmo (inkoop via Trajekt)
Van 2001 tot 2004 met een uitloop in 2005 is
de Tijdelijke Stimuleringsregeling
Vrijwilligerswerk (TSV) in de 6
Heuvellandgemeenten uitgevoerd. Binnen
deze TSV- periode is in het Heuvelland
ervaring opgedaan met de ondersteuning van
het vrijwilligerswerk in het kader van
ontmoeting, vrije tijd en sport. De
36
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Wie doen er mee

Samenhang met
Financiën

bevindingen geven een beeld van de
steunstructuur die noodzakelijk is voor
vrijwilligerswerk. In het kader van de WMO
willen de Heuvellandgemeenten een
aanvullend beeld krijgen op de noodzakelijke
steunstructuur voor het vrijwilligerswerk in
de zorg (inclusief mantelzorg).
Er is inzicht in huidige steunstructuur
vrijwilligerswerk (in de zorg) en haar
tekortkomingen.
De huidige verenigingen worden
ondersteund in hun functioneren met
behulp van informatie.
Er is een betere advisering richting
verenigingen.
Er is een basis gelegd voor een
steunstructuur in samenwerking met
steunpunt mantelzorg.
Trajekt
Steunpunt Mantelzorg
Verenigingen Valkenburg aan de Geul
Prestatieveld 1
Regulier budget

Prestatieveld 5
Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psycho-sociaal probleem.

De gemeente zorgt dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking mee kunnen doen in de samenleving. Zo kan de gemeente ouderen opvangen
in het gemeenschapshuis bij hun in de buurt waar zij kunnen deelnemen aan spel en
educatieve bezigheden onder begeleiding van een professional.
Beslispunt:
Het stimuleren van het gebruik van collectieve welzijnsvoorzieningen door middel van
toegankelijke activiteiten waardoor burgers kunnen blijven participeren in de
maatschappeij en waardoor het gebruik van individuele voorzieningen beheersbaar blijft.
Voor 2008 staan de volgende projecten/activiteiten/initiatieven op de agenda ten aanzien
van prestatieveld 5:
Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief

(5)-51
Ondersteuning Platform
Gehandicaptenbeleid Valkenburg aan de
Geul (PGV)
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Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

Te behalen resultaat in 2008

Het PGV heeft als doel het versterken van de
maatschappelijke en sociale positie en het
bevorderen van de zelfredzaamheid van
mensen met beperkingen. De gemeente
Valkenburg aan de Geul vervult hierin met
name een stimulerende en faciliterende rol.
Desgewenst vindt ondersteuning plaats van
initiatieven die door en voor deze doelgroep
worden ontwikkeld ter verbetering van hun
leefsituatie. De gemeente Valkenburg aan de
Geul streeft ernaar dat mensen met
beperkingen volwaardig mee kunnen doen
aan en in de Valkenburgse samenleving.
De gemeente is voornemens de specifieke
wensen en behoeften van mensen met
beperkingen (verder) in beeld te brengen.
Daarna kan een passende match tussen vraag
en aanbod tot stand worden gebracht en
nieuw beleid worden ontwikkeld.
Er vindt een drie-maandelijks overleg
plaats met het PGV.
De specifieke wensen en behoeften
van mensen met beperkingen zijn
ge nventariseerd.
De betreffende burgers, het PGV en de
gemeente Valkenburg aan de Geul.
Prestatieveld 1 en 6
Regulier budget

(5)-52
Inkoop via Trajekt van het product
algemeen maatschappelijk werk (amw)
Het amw levert procesmatige hulpverlening
en concrete dienstverlening aan individuen,
gezinnen en andere systemen, gericht op het
voorkomen en opheffen van psychosociale
en concrete problematiek en het versterken
van het probleemoplossend vermogen. Het
amw verleent eerstelijns hulp aan mensen
met psychosociale problemen. Het
ondersteunt mensen bij het omgaan met en
het oplossen van die problemen en
verstoringen in hun functioneren en in de
relatie met hun omgeving. Waar nodig
worden mensen verwezen naar andere
vormen van hulp- en dienstverlening of
geholpen bij het gebruik maken van sociale
voorzieningen.
Mensen met een beperking die door het amw
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Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud
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Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief:
Korte inhoud

worden bereikt, beschikken over voldoende
(sociale) vaardigheden en competenties om
zelfstandig te kunnen participeren.
Trajekt, huisartsen, politie,
woningverenigingen, scholen,
Klantmanagers Werk en Inkomen, Bureau
Jeugdzorg, Riagg.
Prestatieveld 1, 2, 3
Regulier budget

(5)-53
Inkoop via Trajekt van het product
maatschappelijk werk voor scholen
Het maatschappelijk werk voor scholen
levert procesmatige hulpverlening en
concrete dienstverlening aan individuen en
gezinnen, gericht op het voorkomen en
opheffen van psychosociale en concrete
problematieken en het versterken van het
probleemoplossend vermogen. Het
maatschappelijk werk voor scholen adviseert
en biedt consultatie aan leerkrachten en
directies van het Stella Maris college en de
basisscholen. Daarnaast levert het
maatschappelijk werk voor scholen
groepsgerichte voorlichting ter preventie
en/of bevordering van gezamenlijke aanpak
van problemen en voorts psychosociale
hulpverlening, informatie, advies en
consultatie.
Jeugdigen met en beperking die door het
maatschappelijk werk voor scholen worden
bereikt, beschikken over voldoende (sociale)
vaardigheden en competenties om zelfstandig
te kunnen participeren.
Trajekt, huisartsen, politie,
woningverenigingen, scholen,
Klantmanagers Werk en Inkomen, Bureau
Jeugdzorg, Riagg.
Prestatieveld 1, 2, 3
Regulier budget

(5)-54
Structurele inbedding HuisKamer
Houthem
In maart 2008 vervalt de provinciale subsidie
aan de HuisKamer van Houthem. In
gemeenschapshuis de Holle Eik komen
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Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

senioren uit deze kern één keer per weer
onder begeleiding van een professional van
Cicero Zorggroep bij elkaar om samen mee
te doen aan activiteiten. Deze activiteiten zijn
educatief en creatief van aard. Bij deze
activiteiten zijn twee vrijwilligers betrokken.
De HuisKamer van Houthem maakt in 2008
structureel deel uit van het dienstenaanbod
voor ouderen in de kern Houthem St.
Gerlach.
Dorpsraad Houthem St. Gerlach, Cicero
Zorggroep, seniorenvereniging Houthem St.
Gerlach.
Prestatieveld 1
Regulier beleid
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Prestatieveld 6
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem ten behoeve van het behouden en bevorderen van het zelfstandig
functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking krijgen hulp en
ondersteuning van de gemeente. Bijvoorbeeld doordat een woning wordt aangepast. Ook
kan de gemeente zorgen voor vervoer, een rolstoel of hulp bij het doen van het
huishouden.
Beslispunt:
Mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal
probleem voldoende hulpmiddelen en voorzieningen op een maatschappelijk aanvaardbaar
kwalitatief niveau aanbieden opdat deze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
en sociaal-maatschappelijk kunnen participeren.
Voor 2008 staan de volgende projecten/activiteiten/initiatieven op de agenda ten aanzien
van prestatieveld 6:

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud

(6)-55
Regionale samenwerking
leerlingenvervoer
De gemeente Valkenburg aan de Geul is op
grond van de Wet gemeentelijke regelingen
leerlingenvervoer (1987)
verantwoordelijkheid voor het vervoer van
Valkenburgse leerlingen naar en van scholen
voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs
en speciaal onderwijs. Deze
verantwoordelijkheid is vastgelegd in de
Verordening leerlingenvervoer gemeente
Valkenburg aan de Geul 2003 . De
uitvoering van de Verordening is in het kader
van regionalisering van het leerlingenvervoer
opgedragen aan de gemeente Maastricht.
Vergroting van efficiëntie van het
leerlingenvervoer vereist onderlinge
samenwerking van gemeenten. Reden
waarom aan de gemeente Maastricht
opdracht is gegeven om te komen tot een
gemeenschappelijke regeling op het
uitvoerende terrein van leerlingenvervoer
tussen de gemeenten Eijsden, Meerssen,
Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Voor
de beleidscomponent geldt dat iedere
gemeente zelf de regie op de
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Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Korte inhoud
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Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

beleidsontwikkeling houdt.
Er is een veilige en adequate
vervoersvoorziening voor Valkenburgse
leerlingen naar en van scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en
speciaal onderwijs.
De gemeenten Eijsden, Meerssen, Maastricht
en Valkenburg aan de Geul.
Prestatieveld 2.
Regulier budget

(6)-56
Voorzieningen
Het verlenen van voorzieningen aan mensen
met en beperking of een chronisch/psychisch
probleem ten behoeve van het behouden van
en het bevorderen van hun zelfstandig
functioneren of hun deelname aan het
maatschappelijk verkeer. De zelfredzaamheid
van de mensen staat hierbij voorop.
Er zijn individuele voorzieningen die
in collectief verband kunnen worden
aangeboden..
Hulpmiddelen worden doelmatig
ingezet ter voorkoming van
kapitaalvernietiging.
Processen, procedures en activiteiten
die inherent zijn aan de
indicatiestelling en de levering van
producten en diensten zijn zodanig
georganiseerd dat zij voor de cli nt
duidelijk en eenduidig zijn en binnen
een redelijke termijn worden
afgehandeld.
Ciz, zorgkantoor, regiogemeenten, de diverse
gemeentelijke adviesraden, provincie,
hulpmiddelenleveranciers,
woningcorporaties, thuiszorgorganisaties,
diverse gemeentelijke afdelingen, zorg-en
verpleeginstellingen.
Prestatievelden 3, 4 en 5
Regulier budget
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Prestatievelden 7, 8 en 9: Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, openbare
geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Opvang voor mensen met problemen:
De gemeente moet zorgen dat er opvang is voor mensen die door problemen
tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld een opvanghuis voor
vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.
Openbare geestelijke gezondheidszorg:
De gemeente zorgt er ook voor dat kwetsbare personen en mensen met psychische
problemen begeleiding krijgen en geen ernstige overlast veroorzaken.
Zorg voor mensen met een verslaving:
De gemeente zorgt er voor dat mensen met een verslaving goede hulp, opvang en
begeleiding krijgen. De gemeente probeert ook te voorkomen dat verslaafden
ernstige overlast veroorzaken.
Beslispunt:
Op regionaal en lokaal niveau adequate hulp bieden aan:
slachtoffers, plegers en omstanders (met name kinderen) van huiselijk geweld;
personen die door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de
thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven
in de samenleving;
personen met een verslaving.
Voor 2008 staan de volgende projecten/activiteiten/initiatieven op de agenda ten aanzien
van prestatieveld 7, 8, en 9:

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief:
Korte inhoud:
Te behalen resultaat in 2008:

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief:

(7,8,9)-57
(ex)GGZ Actief!
Het ontwikkelen van lokaal GGZ-beleid.
Er heeft een inventarisatie
plaatsgevonden met betrekking tot het
aantal (ex) GGZ-zorgvragers in
Valkenburg aan de Geul;
De problemen en knelpunten die de
doelgroep ervaart zijn bekend.
Er is een uitvoeringsprogramma
opgesteld.
Wmo-raad, (ex)-GGZ zorgvragers, Huis voor
de Zorg, Cliëntenraad
Prestatieveld 1, 5
Nieuw beleid

(7,8,9)-58
Implementatie Huiselijk Geweld bij GGD
ZL
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Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee

Samenhang met
Financiering

Nummer
Naam van het project/activiteit/initiatief
Te behalen resultaat in 2008

Wie doen er mee
Samenhang met
Financiering

Er is een start gemaakt met de borging per 1
januari 2009 van het (preventie)beleid ten
aanzien van huiselijk geweld door opname
van huiselijk geweld in het basispakket van
de GGD ZL en onderbrengen van het advies
en steunpunt huiselijk geweld bij de
organisatie GGD ZL.
Gemeenten Zuid-Limburg, GGD ZL,
vrouwenopvang Maastricht, Xonar,
maatschappelijk werk Trajekt, Bureau
Jeugdzorg
Prestatieveld 3
Regulier budget.

(7,8,9)-59
Bijeenkomst van en voor (ex)-GGZ-cli nten
Het organiseren van een bijeenkomst van en
voor (ex)-GGZ-cliënten in een
gemeenschapshuis in Valkenburg aan de
Geul. Behalve professionals uit de GGZ
komen ook cli nten zelf aan het woord.
(ex)-GGZ-cli nten, RIAGG, GGD ZL, Huis
voor de Zorg, RIBW, Wmo-raad
Prestatieveld 3
Nieuw beleid
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Begroting 2008: budget Maatschappelijke Ondersteuning
FCL

Omschrijving FCL

ecl

Omschrijving ecl

Begroting 2008

6001030 Dorpsraden

42003

Exploitatiesubsidie dorpsraden

5.600,00

6140020 Opvang zwerfdieren

34262

Bijdrage St. Eugene Gephard

9.881,00

6140020 Opvang zwerfdieren

34281

Overige opvang zwerfdieren

6140030 Kleine criminaliteit

42429

Halt-project

6420230 Overige zaken betreffende openbaar onderwijs

34025

Contactfunctie samenwerkingsbestuur

2.615,00

6420230 Overige zaken betreffende openbaar onderwijs

34315

Vergoeding voor schoolsporten

6.350,00

6420230 Overige zaken betreffende openbaar onderwijs

42328

Gehandicapten Informatie Project Scholen

6422130 Overige zaken betreffende openbaar onderwijs

34068

Vervoerskosten schoolzwemmen

29.591,00

6422130 Overige zaken betreffende openbaar onderwijs

34304

Schoolzwemmen

37.273,00

6423110 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

34305

Ondersteuning decentralisatie huisvesting

6423110 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

34307

Huur gemeenschapshuis Schin op Geul

11.074,00

6423120 Huisvesting gymnastiekonderwijs

34310

Huur gymnastiekaccommodatie

34.874,00

6423120 Huisvesting gymnastiekonderwijs

34314

Garantievergoeding Blokhut Sibbe

6423120 Huisvesting gymnastiekonderwijs

34315

Vergoeding voor schoolsporten

6433010 Huisvesting speciaal onderwijs

34309

Huur deel Franciscusoord

13.360,00

6433010 Huisvesting speciaal onderwijs

34310

Huur gymnastiekaccommodatie

18.820,00

6480010 Bijdrage Consent

42383

Bijdrage aan Consent

6480020 Leerplichtwet

34132

Vereniging leerplichtambtenaren

6480020 Leerplichtwet

34174

Uitvoeringskosten leerplicht

6480030 St. Aktivitijd

42384

Subsidie tbv slotmanifestatie

6480050 Leerlingenvervoer

42316

Bijdrage reiskosten

6510010 Bibliotheekwerk

42160

Bibliotheek aan huis

6510010 Bibliotheekwerk

42194

Subsidie basisbibliotheek Heuvelland

253.980,00

6511010 Muziekonderwijs

34170

Bijdrage Kumulus Maastricht

128.000,00

6511020 Emancipatie

42199

Subsidies voor vrouwenbewegingen

6.450,00

6511030 Culturele minderheden

42186

Subsidie Stg. woonwagenwerk

2.300,00

6511040 Herdenking

42344

Subsidie nationale dodenherdenking

6511050 Ontwikkelingssamenwerking

42148

Subsidie Wereldwinkel

6511050 Ontwikkelingssamenwerking

42349

Netwerkontwikkeling opvang vluchtelingen

6511050 Ontwikkelingssamenwerking

42387

Bijdrage ontwikkelingssamenwerking

6530020 Openlucht zwembad

34070

Onderhoud gebouw en installaties

6530020 Openlucht zwembad

34075

Onderhoud machinekamer

6530020 Openlucht zwembad

34160

Exploitatiebijdrage

24.255,00

6530020 Openlucht zwembad

34268

Onderhoudsplanning

15.873,00

6530020 Openlucht zwembad

34322

Huur zwembad de Koninckswinkel

58.039,00

6530030 Sporthal de Bosdries

34070

Onderhoud gebouw en installaties

10.068,00

6530030 Sporthal de Bosdries

34160

Exploitatiebijdrage

61.740,00

1.045,00
11.239,00

2.151,00

5.542,00

8.008,00
9.478,00

0,00
221,00
27.805,00
3.400,00
200.000,00
700,00

633,00
250,00
1.000,00
3.200,00
11.579,00
9.061,00
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6530030 Sporthal de Bosdries

34268

Onderhoudsplanning

4.816,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42000

Badmintonverenigingen

3.575,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42001

Dam- en schaakvereniging

6530070 Subsidies sportverenigingen

42005

Handbalverenigingen

6.175,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42006

Hockeyclub

9.300,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42007

Judoverenigingen

4.425,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42010

Tafeltennisverenigingen

6.600,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42011

Tennisverenigingen

9.750,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42012

Voetbalverenigingen

27.525,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42013

Volleybalverenigingen

4.850,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42014

Wandelverenigingen

2.275,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42015

Wielervereniging

325,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42016

Zwemvereniging

1.000,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42017

Zaalvoetbalvereniging

1.450,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42021

Subsidie gymclub 2000

2.000,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42131

Gehandicaptensport

2.269,00

6530070 Subsidies sportverenigingen

42166

Ruiterverenigingen

6530070 Subsidies sportverenigingen

42170

Sportraad Valkenburg

6530070 Subsidies sportverenigingen

42253

Subsidie Run Bike Run

6530070 Subsidies sportverenigingen

42341

Body Builing Sport

6531010 Voetbalcomplexen

525,00

425,00
925,00
1.150,00
700,00

diverse kosten

107.671,00

6540010 Subsidies zang en muziek

42122

Stichting Kerkconcerten

6540010 Subsidies zang en muziek

42129

Federatie de Geulvallei

1.400,00

6540010 Subsidies zang en muziek

42152

Muziekkorpsen

6540010 Subsidies zang en muziek

42189

Toneelverenigingen

1.500,00

6540010 Subsidies zang en muziek

42203

Zangverenigingen

6.400,00

6540020 Kunstbeleid

42145

Kunstkring Henry Jonas

6541010 Streekmuseum

42188

Subsidie

6541030 Waarderingssubsidies

34586

Stichting 15 februari

6541030 Waarderingssubsidies

42002

Subsidie buurtbus

6541030 Waarderingssubsidies

42075

St. Martin Stevens fonds

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42076

Computerclub Houthem

350,00

6541030 Waarderingssubsidies

42133

Heemkundevereniging Schin op Geul

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42134

Historisch Centrum Limburg

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42136

St. In Onsen Lande van Valckenborgh

6541030 Waarderingssubsidies

42137

Subsidie I.V.N.

6541030 Waarderingssubsidies

42147

Limb.Geschied-en Oudheidkundig genootschap

6541030 Waarderingssubsidies

42165

Schutterijen

6541030 Waarderingssubsidies

42180

Stichting Schaesbergerganck

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42187

Archeologische groep Valkenburg

925,00

6541030 Waarderingssubsidies

42191

Veldeke kring Valkenburg

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42196

Volksdansvereniging Grand Square

475,00

6541030 Waarderingssubsidies

42329

Heemkunde Houthem

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42342

Subsidie Ljublianamonument

6541030 Waarderingssubsidies

42348

Vuursteenmijn

6541030 Waarderingssubsidies

42353

Vallekebergse Dieksjonaer

6541030 Waarderingssubsidies

42397

Incidentele subsidies

6541030 Waarderingssubsidies

42444

Jonkheid Boete de Poort

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42445

Werkgroep Niks aan de Hand

250,00

6541030 Waarderingssubsidies

42446

St. Behoud openbaar vervoer

6560020 Volksfeesten

42118

Subsidies carnavalsverenigingen

5.725,00

6560020 Volksfeesten

42156

Subsidies oranjecomite's

2.650,00

6560020 Volksfeesten

42167

Subsidie Sint Nicolaascomite's

1.800,00

700,00
38.000,00

250,00
50.000,00
454,00
1.781,00

975,00
1.150,00
250,00
10.800,00

700,00
6.800,00
250,00
16.250,00

250,00
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6580010 Multifunctioneelcentrum Polfermolen

34160

Exploitatie binnensport/zwembad

6580030 Kerkgenootschappen

42140

Subsidies aan kerkgenootschappen

278.985,00

6580050 Speelvoorzieningen

34506

Organisatiekosten proefprojecten

6580050 Speelvoorzieningen

34507

Uitvoering project speelobjecten

6580050 Speelvoorzieningen

34508

Onderhoud speelwerktuigen

6620020 Ouderenwerk

34181

Administratie/burokosten

6620020 Ouderenwerk

42018

Subsidie dag van de ouderen

6620020 Ouderenwerk

42019

Subsidie meer bewegen ouderen

6620020 Ouderenwerk

42040

Seniorenbeleid

6620020 Ouderenwerk

42041

WMO-loket

4.000,00

6620020 Ouderenwerk

42042

Sport ouderen

5.000,00

6620020 Ouderenwerk

42070

Seniorenpas

7.081,00

6620020 Ouderenwerk

42111

Algemene hulpdienst Valkenburg

1.850,00

6620020 Ouderenwerk

42116

Seniorenverenigingen

6620020 Ouderenwerk

42130

Alarmering en warme maaltijdvoorziening

6620020 Ouderenwerk

42385

Deskundigheidsbevordering

6620020 Ouderenwerk

42427

Clientenparticipatie Mergelland

6620020 Ouderenwerk

42428

Extra MBVO activiteiten

6620034 Regionaal welzijnswerk

42555

Stichting Trajekt

6621020 Inburgeringswet

42370

Inburg.voorz. uitkeringsgerechtigden

38.115,00

6621020 Inburgeringswet

42371

Inburg.voorz. oudkomers

55.620,00

6621020 Inburgeringswet

34377

Kosten informatieverstrekking

1.341,00

6621020 Inburgeringswet

34378

Uitgaven handhaving

1.441,00

6622010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42110

Subsidie platform gehandicaptenbeleid

6622010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42150

Subsidie bond voor mindervaliden

6622010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42176

Subsidie Radar

1.000,00

6622010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42181

Gehandicaptenbeleid

3.000,00

6622010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42184

St. Sportinstuiven gehandicapten

1.134,00

6630010 Scoutinggebouw Meldermunsterweg

34268

Onderhoudsplanning

2.577,00

6630030 Sociaal cultureel werk

42168

Subsidie Sociaal-culturele raad

6630030 Sociaal cultureel werk

42398

Buurtwerk

3.000,00

6630030 Sociaal cultureel werk

42420

Subsidie buurtverenigingen

1.000,00

6630040 Gemeenschapshuizen

42046

Subsidiering gemeentelijke belastingen

6.433,00

6630041 Welzijnscentrum Berg en Terblijt

34070

Onderhoud gebouw en installaties

3.137,00

6630041 Welzijnscentrum Berg en Terblijt

34268

Onderhoudsplanning

2.944,00

6630050 Jeugdverenigingen

34511

Project Integraal Jeugdbeleid

8.729,00

6630050 Jeugdverenigingen

34517

Subsidie nationale straatspeeldag

6630050 Jeugdverenigingen

42031

Tussenschoolse opvang en woensdagmidd.act.

6630050 Jeugdverenigingen

42038

Jeugd in beweging

6630050 Jeugdverenigingen

42095

Gemeentelijke bijdrage regiofunctionaris

15.000,00

6630050 Jeugdverenigingen

42138

Subsidie verenigingen

15.100,00

6630050 Jeugdverenigingen

42142

Subsidie kindervakantiewerk Groot Valkenburg

3.500,00

6630050 Jeugdverenigingen

42221

Project "Doe effe normaal"

1.500,00

6630050 Jeugdverenigingen

42222

Culturele loopbaan jongeren

5.000,00

6630050 Jeugdverenigingen

42229

Kosten ontwikkeling VIP-pas

6630050 Jeugdverenigingen

42260

Naschoolse activiteiten 4-19 jarigen/BOS-project

6630050 Jeugdverenigingen

42315

Jeugdparticipatie

6630050 Jeugdverenigingen

42430

Subsidie stichting ruimte voor de jeugd

6650010 Kinderdagverblijven

34183

Controlekosten

6650010 Kinderdagverblijven

34335

Uitvoeringskosten wet kinderopvang

30.000,00

6650010 Kinderdagverblijven

42159

Subsidies peuterspeelzalen

47.647,00

6650010 Kinderdagverblijven

42238

Deskundigheidsbevordering

3.000,00

6714020 Hulpverleningsinstanties

34339

Project aanpak huiselijk geweld

6.000,00

10.125,00
3.355,00
7.539,00
18.639,00
500,00
908,00
1.200,00
15.800,00

4.450,00
35.000,00
908,00
2.075,00
5.000,00
222.596,00

925,00
475,00

925,00

454,00
6.000,00
2.000,00

500,00
68.154,00
7.718,00
23,00
2.764,00
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6714020 Hulpverleningsinstanties

42115

Subsidie Bechterewvereniging

6714020 Hulpverleningsinstanties

42127

Subsidie EHBO

500,00

6714020 Hulpverleningsinstanties

42163

Subsidie Rode Kruis

6714020 Hulpverleningsinstanties

42321

Subsidie Stg. Slachtofferhulp

3.100,00

6714020 Hulpverleningsinstanties

42431

Voorlichtingsproject

9.000,00

6714020 Hulpverleningsinstanties

42433

Subsidie ziekencomitees

6714020 Hulpverleningsinstanties

42441

Subsidie Mondriaan Zorggroep en verslavingsbeleid

13.818,00

6714040 Algemene gezondheidszorg

42028

Vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg

12.000,00

1.100,00
550,00

625,00

Totaal bedrag

1.559.424,00

VOORZIENINGEN
6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

34357

ADL-clusters

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

34358

Uitvoeringskosten WMO

0,00

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42088

Wonen met zorg

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42089

Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42090

Persoonsgebonden budget

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42091

Huishoudelijke verzorging

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42092

Subsidieregelingen

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42258

Invoeringskosten WMO

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42332

Adviezen (vervoer, woningaanpassing, rolstoelen

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42333

Huur rolstoellen/ hulpmiddelen

406.125,00

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42335

Vervoersvoorzieningen

340.900,00

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42336

Woonvoorzieningen

6622010

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

42336

Eigen bijdragen

108.146,00
0,00
0,00
223.180,00
1.629.918,00
46.120,00
0,00
23.591,00

195.601,00
-226.159,00

Totaal Voorzieningen

2.747.422,00

Totaal Generaal

4.306.846,00

48

Nieuw beleid
De gemeenteraad heeft de volgende projecten aangewezen als nieuw beleid
Onderhoud voetbalcomplexen (aanschaf beregeningsinstallaties) (300.000)
Reservering 2e kunstgrasveld Sjinborn (100.000)
Bijdrage onderwijsbegeleiding (25.000)
Activiteiten Wmo (40.000)
De activiteiten/projecten/initiatieven die vallen onder Activiteiten Wmo zijn in
onderstaande tabel opgenomen.
Omschrijving
Nummer
Aanschaf
(1)-22
beregeningsinstallaties
Vervangen toplaag
(1)-23
kunstgrasveld Valkenburgse
Hockeyvereniging Sjinborn
Bijdrage onderwijsbegeleiding
Sub-totaal:
Activiteiten Wmo
Multifunctionele Speelplek
Schin op Geul
Inzicht krijgen en houden op
vragen van ouders en jeugdigen
Sociale kaart onderdeel jeugd
Vroegsignalering 0-6 jarigen
(VVE)
Cli nttevredenheidsonderzoek
Wmo 2008
Uitvoeringsprogramma
cli nttevredenheidsonderzoek
Wmo 2007
Benchmark Wmo 2008
Uitvoeringsprogramma
benchmark Wmo 2007
Jeugdbeleid en vrijwilligers
Zorg voor de mantelzorger
(ex)-GGZ-Actief!
Bijeenkomst van en voor (ex)GGZ-cli nten
Sub-totaal:
Totaal:

Planjaar 2008
300.000
100.000

25.000
425.000

(1)-21

PM

(2)-34

2.000

(2)-37
(2)-39

PM
PM

(3)-48

2.680

(3)-49

2.500

(3)-50
(3)-51

6.550
5.000

(4)-52
(4)-53
(7,8,9)-61
(7,8,9)-63

PM
PM
PM
1.500
40.000
465.000
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