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Arbeid Werk en Inkomen
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Berry opent vergadering en heet gasten welkom. Hij geeft uitleg
over de structuur en werkwijze van de ASD en de themagroepen.
Marleen Wolter neemt de notulering op zich. Met dank aan Ferry
voor het afgelopen jaar.
Via decanaat Petrusparochie hebben half juli ongeveer 55
kinderen en ouders kunnen genieten van een dagje Efteling.
Momenteel wordt door het bestuur van het Noodfonds, Charitas
en de Petrusparochie, onderzocht of het in Uden haalbaar is om
wekelijks soep uit te delen.
9 oktober vindt het overleg plaats tussen Bemoeizorg, Politie,
Gemeente en GGZ voor een verdere uitwerking van het convenant
ten behoeve van de verwarde mens.
Brief ASD van gemeente Landerd om uitkeringsdatum in december
te vervroegen. Berry stelt voor gezamenlijk hierin op te trekken.
Hij legt dit verzoek ook neer bij Centrum Gemeente Oss.
14 en 21 november scholingsavond leden ASD. Van 19.00 tot 21.15
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Goedgekeurd
Hoe verloopt het landelijk project “Kom uit je schuld”?
De gemeente heeft deze gestopt i.v.m. overschrijding budget.
Jessica heeft dit aangekaart en nieuw budget aangevraagd. Voor
dit jaar niet meer relevant omdat er een te grote wachtlijst is.
Er wordt een armoede regisseur uit Vught uitgenodigd en een
ervaringsdeskundige uit Uden. Volgende bijeenkomst half
november.
Presentatie door Berry in Raadszaal VWO leerlingen. “Hoe ver is
armoede van je bed” was zeer zinvol
Presentatie door Jessica van de Wetering namens de gemeente en
budgetconsulent Mary van Egmond van Ons Welzijn over
bestaande regelingen was erg zinvol. Voor herhaling vatbaar.
Datum veranderd naar donderdag 12 december in verband met
activiteiten basisscholen op 19 december.
Al geregeld: afspraken met de Heerboer, fotograaf en
uitnodigingen.
Entree via de achterzijde en boven ingang zodat doorstroom
sneller gaat. Fotograaf moet eerder starten met fotograferen.
Nog te regelen: Muziek, Goochelaar ( of andere activiteit) en
schminken (mogelijk via art klassen UC).
Afgesproken dat de 5 rittenkaart (incl. schaatsen) voor ons 25,00
euro gaat kosten. Aantal kaarten afhankelijk van restant budget.
Op 4 november overleg met Jessica, Maarten en Jan over de
veranderende situatie als we samengaan met de gemeente
Landerd. Een uitdeelpunt voor Uden staat ook op de agenda.
Aaldrik: Graag een jaarplanning voor activiteiten ASD en
themagroepen.
14 en 21 november scholingsbijeenkomsten ASD
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