
Leden: Dhr. Ernens (Vz), Mevr. van Velsen (secr.), Mevr Leunissen, Mevr. Beckers, Dhr. 
Verhoeven, Mevr. Schouteten, Dhr. Muijs, Dhr. Vinken 
Afwezig:  
Aanwezig gemeente: Mevr. Van Ooijen, Mevr Dettloff 

1.  Opening en mededelingen 

2.  Kennismaken met Mevr. Dettloff 

Kennismaken van Mevr. Dettloff met dit gremium, iedereen stelt zich voor. De taken 
van mevr. Dettloff zijn divers van overleg met Kompas tot het schrijven van beleid, van 
armoedenota en inburgeringswet. Zij is ook accounthouder WOZL/WSP. 
 
Opvang vluchtelingen. Er zijn nu 17 personen (uit Oekraïne) opgevangen in gemeente 
Voerendaal. De gemeente heeft contact met deze mensen om te helpen binnen de 
gemeente, zoal Inschrijven in het BRP. Vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg worden 
de gemeenten aangestuurd. De gemeente kijkt wat met leegstaande panden mogelijk 
is. Vanuit de afdeling omgevingsontwikkeling worden mensen met een leegstaand pand 
aangeschreven. Particulieren die vluchtelingen opvangen krijgen geen financiële 
tegemoetkoming. Vluchtelingen krijgen extra leefgeld als ze particulier opgevangen 
worden. Dan kunnen ze er zelf voor kiezen of ze de particulier geld geven (onderling 
overleg). Peuter/kinderopvang wordt georganiseerd door de gemeente. 
Ontmoetingsplekken worden gecreëerd in de Burgerij. In de regio wordt het onderwijs 
georganiseerd, waarschijnlijk dat er eerst opvang geregeld kan worden en dan 
instromen in een klas.  

Na de inzameling van goederen door de parochie heeft de Dhr. Coenen toegezegd de 
transportkosten te betalen, maar er is 3000 van de 3500 euro betaald. 500 euro is 
ingezameld via de parochie. Mevr van Ooijen zal dit uitzoeken en terugkoppelen. 

3.  Vaststellen agenda, de agenda is niet gewijzigd. 
Vaststellen notulen 07-03-2022, de notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 
Actielijst; alle (lopende) acties zijn afgehandeld 
 

4.  Ingekomen stukken,  

1. Energietoeslag 2022 (hoe is de werkwijze van de gemeente Voerendaal?) 
De energietoeslagregeling wordt door Kompas uitgevoerd, de beleidsregels 
daarvoor zijn bekend. De gemeente keert 800 euro aan mensen met een laag 
inkomen. Mensen die bekend zijn bij Kompas, met verschillende soorten 
uitkeringen, krijgen automatisch (ambtshalve) het geld overgemaakt. De mensen 
die niet bekend zijn (met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) 
daarvoor komt op de site van Kompas een aanmeldformulier.  Qua aantallen heeft 
de gemeente wel een beeld, maar niet wie het is. Huub stelt voor dit te 
communiceren in het magazine, de gemeente werkt samen met de Kompas-
gemeenten aan een plan om het kenbaar te maken. Via de voorzieningen wijzer 
wordt het ook gecommuniceerd. Huishoudens met lagere inkomens kunnen ook 
gebruikmaken van een voucher voor energiebesparende maatregelen. Deze 
regeling wordt uitgevoerd vanaf mei 2022 en loopt door tot mei 2023. 

2. Advies Cliëntenraad ISD Kompas inzake het concept Werkplan 2022/ 2023 van ISD 
Kompas 

Notulen 
MPV / Maatschappelijk Platform Voerendaal 

Maandag 04-04-2022 
Gemeentehuis Voerendaal 

19.30 uur tot 21.30 uur 



Dhr. Verhoeven merkt op dat, door de manier van schrijven, het een lastig leesbaar 
stuk is. Dat komt enerzijds doordat de termen gebruikte termen niet uitgelegd 
worden en anderzijds zijn er prachtige zinnen, maar geen concrete doelstellingen. 
Bijvoorbeeld de alinea van de cliëntenraad waar de jongeren van de radar 
verdwenen zijn. De doelstellingen zijn niet smart geformuleerd. Als voorbeeld: JENS 
maakt nu die slag om KPI’s inzichtelijk te maken. Dat wordt van Kompas ook 
verwacht. 
Reageert het MPV ook op het plan van Kompas? De cliëntenraad heeft dit al 
gedaan. Kompas is het uitvoeringsorgaan van de gemeente, het MPV toetst of het 
beleid past bij de regels die gemaakt zijn. Het MPV mag vragen hoe Kompas het wil 
bereiken en om daar concreet over te zijn. Het MPV gaat niet toetsen of de 
uitvoeringsagenda in lijn is met het beleid. Het MPV is het adviesorgaan van het 
college, als het MPV het niet eens is met het uitvoeringsprogramma dan kan het 
MPV (on)gevraagd advies geven aan de gemeente. 
Het ‘hoe ga ik het nu doen’ is niet voor het MPV. De gemeente is reeds met 
Kompas in gesprek om het uitvoeringsplan op een andere wijze vorm te geven 
(SMART doelstellingen formuleren, meer visueel maken i.p.v. lappen tekst, hoe 
gaat men doelen bereiken).  
 
Bij de totstandkoming van de armoedenota is het MPV  betrokken en geeft input 
(advies) aan het college. 
 

5.  Advies aanvraag gemeente: 
Geen. Afgelopen maand heeft in het teken van de verkiezingen gestaan 

6.  Informatief en (ongevraagd) advies: 
Geen. 

7.  Hoe kan het MPV de agenda van de gemeente actief volgen? 
Zie link onderaan de pagina. 

8.  Vaste agendapunten 
1. Positieve Gezondheid, geen. 
2. Terugkoppelingen bezochte werkgroepen 

a. Voorzittersoverleg: Nota samen thuis is nog niets over vernomen omdat 
er nog niets heeft plaatsgevonden. De werkgroep wordt nu definitief 
gevormd en krijgt een ander karakter dan de oude werkgroepen.  

 
9.  Rondvraag 

• Uitleg mail verkeer tussen fracties en voorzitter MPV. De voorzitter heeft 
gereageerd naar de fracties, de secretaris heeft de site bijgewerkt. Hiermee is 
de vraag afgesloten. De vraag van de fractie om de adviezen ook naar de 
griffier te sturen gaat het MPV niet opvolgen. 

• Werkwijze van uitnodigingen? De leden van het MPV geven aan het 
secretariaat door als ze gehoor geven aan een van de diverse uitnodiging die de 
leden van het MPV ontvangen, de uitnodigingen zijn vrijblijvend.  

• Gegevens van de leden per mail naar Mevr. Dettloff. 

• Als het nieuwe college is geïnstalleerd stopt Dhr. Verhoeven met zijn 
werkzaamheden voor het MPV. Het MPV is naarstig op zoek naar nieuwe leden. 

 
Volgend overleg 09-05-2022 

 
Harald Ernens, voorzitter MPV 
Angelique van Velsen, secretaris MPV 
https://www.voerendaal.nl/_Resources/Persistent/0/6/b/7/06b7e15d1d48c034d9bf55492de9056df6b6

a783/VOERENDAAL%20BEGROTING%202021-2014%20%28A4%29-def.pdf  


