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Brief gemeente m.b.t.
arbeidsparticipatie
arbeidsbeperking
Kandidaat To Schutte
voor themagroep

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

Doorgeschoven. Gesprek met Ruud Berlie van Picos (jobcoach)en
aanvullende info voedselbank. Deels opgenomen in punt 2.
Gesprek met wethouder 25 maart. De volgende onderwerpen.
Bezoek Markant en Kunst & Co. Voedselbank en evt. afhaalpunt
Uden. Efteling actie, voorleggen idee en reiskosten. Noodfonds
heeft 35 kaarten gekregen, exclusief reiskosten.
Afspraak 19 maart met Jessica Weterings over opstart traject
abonnementen Hemelrijk en Ziezoo. Berry, wil je dan ook vragen of
al bekend is hoe de Klijnsmagelden vorig jaar besteed zijn en of er
al een datum geprikt is voor het armoedenetwerk?
Arbeidsparticipatie mensen met een arbeidsbeperking. N.a.v. een
gesprek met de heren Mans en van Heesch is een brief opgesteld
met een oproep tot concrete actie vanuit de gemeente.
Voorstel vanuit de vergadering: een keer bij de themagroep
aanschuiven voor nadere kennismaking over en weer i.p.v.
afspraak met haar.
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Diversen

Adreslijst en telefoonnummers van en voor ons allen. We konden
Marleen niet bellen.
Is dit nu geregeld?
Dit n.a.v. de reiskosten naar de Efteling. Zijn hier mogelijkheden?
Uden Fonds? Klijnsmagelden? Deze vraag ligt er ook t.a.v.
activiteiten voor minder draagkrachtige volwassenen. Aaldrik vraag
na bij UdenFonds en in zijn netwerk. Het Fondsenboek 2019 kost
54,90.
Carola is hiervoor opgeroepen (en weer van de lijst gehaald ).
Gezien haar leeftijd nogal onzinnig. Vraagt zich af hoe er
geselecteerd (of niet ) wordt. Berry zou contact opnemen met dhr.
Prinsen of van der Steen.
Vraag aan de wethouder of contactpersoon. Uden doet hier
kennelijk niets mee. Waarom niet?
Toch weer oppakken in regionaal verband? Ferry stuurt lijst data
van diverse plaatsen.
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We moeten een prioriteitenlijst opstellen waar we ons mee bezig
gaan houden, we zwemmen nu een beetje. Verslagen bestuur
ASD? Weer onduidelijk waar we moesten zitten, geen
consumpties. Beter regelen.
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