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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
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2.

Berry opent vergadering.
- Om gezondheidsredenen nemen we op een ander moment met
onze themagroep afscheid van Ferry.
- Er wordt door de gemeente gewerkt aan de sociale kaart
(digitale wegwijzer om makkelijker de juiste
hulpverleningsinstantie te vinden). Binnenkort volgt hierover
een gesprek met Inge Smolders.
- Het Noodfonds pakt “het SOEP project” op als er meer
mankracht is. Iemand moet dit project een aantal jaren kunnen
dragen.
- Berry heeft de presentatie “Hoe werkt de gemeente”
doorgestuurd naar de leden van AWI.
- 17 december 13.00 – 15.30 is een bijeenkomst in de Balans met
iedereen die actief is binnen het “Netwerk Armoede”. Doel is
afstemming en informatie uitwisseling te bevorderen. Ook
ervaringsdeskundigen zijn aanwezig.
Wij zullen vragen naar mogelijkheden tot meer onderlinge
afstemming.
Goedgekeurd
4 november heeft de gemeente gesproken met het bestuur van de
voedselbank over een uitgiftepunt in Uden: met het oog op de
ontwikkelingen met Landerd en omdat niet duidelijk is hoeveel mensen
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Overleg bestuur ASD en
wethouders

last ondervinden om vervoer naar Veghel te regelen, is besloten hier nu
niets voor te organiseren in Uden.
Berry bespreekt dit standpunt van de gemeente in het overleg van 6
december: het bestuur ASD met de wethouders.
De subsidie van afgelopen jaar is als volgt besteed:
1627.- abonnementen Hemelrijk
1811,- abonnementen Zie-Zoo
4200,- kerstdiner
8000,- Dagkaarten UOI
We hebben ongeveer 4400 euro over. Berry bespreekt in het overleg
met de wethouders op 6 /12 of een deel van dit bedrag besteed kan
worden aan maandverband (zie ook vorige notulen). Dit kan via de
voedselbank uitgedeeld worden.
Onderlinge verdeling bezoeken buurthuizen iets gewijzigd:
To: wijkcentrum “de Balans”
Aaldrik: wijkgebouw “de Kom In” en buurthuis “De Nieuwe Pit”
Berry: “de Schakel” en “Terra Victa”
Marleen: ontmoetingsplein “Muzerijk” en “de Eigen Herd”
Donderdag 12 december van 16.00- 21.00 uur.
Alles is rond. Schminck wordt gedaan door Daphe en Janne.
Bemensing: 16.00 uur Carola, Marleen, Aaldrik, To ( later)
18.30 uur Carola, Marleen, To, Berry, Jose, Guus
Eventueel nog wat extra inzet regelen. Doorgeven aan Marleen.
180 personen willen deelnemen. Zoals afgesproken is geloot om tot het
maximale aantal van 160 personen te komen.
Maarten Prinsen zal ook aanwezig zijn.
Berry heeft aan Patrick van der Sluijs, accountmanager binnen de
gemeente voor contacten met het bedrijfsleven in het kader van de
participatiewet, gevraagd of hij eventueel kandidaten weet voor onze
themagroepen. Berry heeft het functieprofiel toegestuurd waarna
Patrick een mail uit heeft gezet naar zijn collega’s.
Aaldrik heeft een mogelijke kandidate (Rudmilla) gevraagd of ze
interesse heeft.
In het overleg van 6 december neemt Berry deze punten mee:
- Case van Aaldrik over van een vrijwilliger met een
bijstandsuitkering.
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Activiteit oudere minima
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Brabantse
Uitkeringsgerechtigden
Samen (BUS)

Standpunt gemeente over uitdeelpunt voedselbank Uden
Besteding restant subsidie
Mogelijke activiteiten voor minima volgend jaar:
UOI / Hullie (To informeert naar mogelijkheden) /
vakantiepakket in de zomer / slabroekweek (Marleen informeert
naar mogelijkheden) / ZieZoo / De Heerboer stopt, we zoeken
een alternatief.
- We vragen voor komend jaar minder subsidie aan (17.000 euro)
omdat we dit jaar het hele bedrag niet nodig hadden.
Teddy Thenu van "Stichting een goeie reis” (tevens raadslid voor
allen
UdenPlus) heeft gevraagd iets te organiseren voor oudere minima.
We gaan 29 november hierover in gesprek met haar en Carla Blom van
“Udense kracht”. Udense Kracht brengt mensen met ideeën in contact
met mensen die ondersteuning willen leveren, vaak bedrijven.
Er is afgesproken dat mensen op diverse plaatsen in Uden (bv. picknic) in
kunnen vullen wie ze willen verassen. We kunnen 10 personen een
gezellige dag bezorgen met een bezoek aan Zie-Zoo.
We schuiven dit agenda punt ook door naar volgend jaar voor verdere
invulling.
Op 7 november was de jaarvergadering. De vereniging krijgt geen
Marleen
reguliere subsidie meer van de provincie (er volgt nog een hoorzitting).
Het voortbestaan van Bus is hierdoor onzeker. Er is nog enig eigen
vermogen. De huur van de huidige vergaderruimte is opgezegd en men is
op zoek naar een goedkopere locatie in de buurt van Tilburg.
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Website BUS: http://www.debus.nl/index.php
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Rondvraag

Door stopzetting subsidie, hebben ze de werkwijze moeten veranderen
en heeft men twee speerpunten gelanceerd: Weg uit de armoede en het
sociaal isolement en Mantelzorg en (geen) werk. Pareltjes in deze zijn
het samenwerkingsverband in het Land van Cuijck: “Project samen sta je
Sterker” en het project in de gemeente Oss: “Proeftuin Ruwaard”.
- Reiskosten van dit jaar declareren bij Berry voor 31-12-2019
- Volgende vergadering 6-01-2020
- 13-01-2020 aftrap met wethouder
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