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NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
ja
Training ASD leden
2.

ja

Voedselbank

3.

nee

Picos

4.

ja

Kunst en Co, Markant

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

Training. Datum en agenda worden later bekend gemaakt.
Hoofdonderwerp zal de wetgeving omtrent het sociaal domein zijn.
Voedselbank. Besloten is om toch de behoefte voor Uden te
peilen. Marleen bekijkt hoe dit het beste kan en wie ze hiervoor
kan benaderen. Wat zijn de evt. problemen om niet te gaan als er
wel recht is op een pakket. Geeft de consulent van de gemeente
dit goed door? Hoe is het gelopen met de afspraken rondom het
reizen die vorig jaar gemaakt zijn?
Uitdeelpunt in Uden, is dit haalbaar?
Marleen en Berry hebben een informatief gesprek gehad met Ruud
Berlie, jobcoach bij Picos. Picos is een reintegratiebedrijf wat o.a.
voor de gemeente Uden en het UWV werkt. Arbeidsvermogen
vanaf 40%.
Kunst en Co: elke 2de zaterdag van de maand Creatieve Speelplaats.
Prijs is 6,00 per keer, prijzig voor veel ouders . Kunst en Co en
Markant krijgen subsidie, gemeente gaat onderzoeken of er vanaf
2020 een prestatieafspraak ( t.a.v. minima) in de
subsidieregelingen voor deze instellingen opgenomen kan worden.

n.v.t.

TERUGKOPPELING
OP DATUM
6-5-2019

Marleen

6-5-2019

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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5.

ja

Eftelingkaartjes

6.
7.

ja
ja

Sociale Kaart
Hemelrijk en Ziezoo

8.

ja

9.

ja

10.

nee

Arbeidsparticipatie
arbeidsbeperkten in
dienst van gemeente
Uitbetalinsdata
bijstand
Kindpakket

11.

ja

Evaluatie
Armoedenota

12.

ja

13.

ja

Presentatie
Arbeidsparticipatie en
Budgetcoaches
Activiteiten bejaarde
en/of fysiek beperkte
minima

Kan wat gemeente betreft niet binnen kindgelden. De2.500,00 is
inmiddels door Markant bestemd voor een project met bewoners
van St. Jan.
Het zijn er 60 en nog niet binnen. Lijst van gezinnen die in
aanmerking komen wordt door W. v.d. Heijden opgesteld.
Mogelijkheden voor het reisgeld: Udense Kracht?, Uden Fonds?
Sponsor?
Aaldrik heeft een Sociale Kaart gemaakt, zal hij ons toesturen.
Gemeente verstuurt de brieven naar de gezinnen/ kinderen.
Daarmee kunnen ze naar kassa voor een abonnement.
Omdat het dit jaar tijdiger wordt geregeld is de kans op meer
deelnemers groot. Uitrekenen wat het maximum aantal per
activiteit is, anders is er te weinig geld voor de overige activiteiten.
N.a.v. de brief en gesprek over dit onderwerp met oa de heer Van
Heesch zal deze laatste het onderwerp op 5 april weer bespreken
met de afdeling P&O.
Ferry probeert te achterhalen wat de data zijn van onze ASD regio.

Aaldrik

6-5-2019

Aaldrik
Berry

6-5-2019
6-5-2019

Berry

6-5-2019

Ferry

6-5-2019

Via St. Leergeld. Bereken uw recht invullen, formulieren gaan naar n.v.t.
Leergeld. Nu ook het Nationale Kinderfonds. Kan breed
aangevraagd worden (in natura). Kinderen tot 21 jaar. Jarige Job
tot en met 12 jaar. Verjaardagsbox van 35,00. Klijnsmagelden tot
18 jaar.
Berry maakt afspraak 2de helft van mei met Jessica Weterings en de Berry en Allen
Wethouder. Allemaal de nota goed lezen.

n.v.t.

Jan Mans een keer uitnodigen om de Themagroep hierover bij te
praten. Idem de budgetcoaches een keer uitnodigen.

Berry

t.z.t.

Doorschuiven naar volgende vergadering.

n.v.t.

6-5-2019

6-5-2019
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14.

ja

Jaarverslag PMU 2018

15.

ja

To Schutte

Afgesproken met de gemeente is dat er geen geschreven
jaarverslag meer hoeft te worden gemaakt, enkel een financieel.
Dit is al opgesteld door Ron.
To heeft voor een dichte deur gestaan. Opnieuw uitnodigen.

PMU

6-5-2019

Berry

n.v.t.
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