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Opening
Mededelingen

Berry opent vergadering.
- We verwelkomen Ellen als nieuw teamlid van onze werkgroep en
houden een kort voorstelrondje.
- Lions Ceres heeft een goed initiatief. Ze stellen voor alle
deelnemers aan de voedselbank, een bioscoopbon ter
beschikking.
Mogelijk kunnen serviceclubs iets voor ons betekenen.
- Jessica van de Wetering heeft een andere baan. Het is jammer
dat dit niet gecommuniceerd is en vervanging nog niet geregeld.
Hierdoor krijgt de evaluatie van het armoedebeleid/ netwerk
armoede en de conferentie over armoede mogelijk veel
vertraging. We wachten even tot maart of verdere actie nodig is.
- Er staan nog veel kerstpakketten bij de voedselbank. Misschien
kunnen deze naar de buurthuizen/ wijkcentra en kunnen zij hier
mensen blij mee maken.
- Er is vanuit de gemeente positief gereageerd naar de persoon
van de case, die is besproken in de vergadering van 03-12-2019.
- Standpunt van de gemeente over een uitdeelpunt van de
voedselbank in Uden is besproken in de algemene
bestuursvergadering van 6 december. Volgens de gemeente is
de noodzaak onvoldoende duidelijk. Men wil ook niet vooruit
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Notulen

Armoedebeleid

lopen op de samenvoeging met Landerd. Inmiddels wordt in
Veghel de pakketsamenstelling door deelnemers bepaald.
We kijken opnieuw naar de noodzaak. Mocht de noodzaak
aanwezig zijn, dan zullen we een ongevraagd advies hierover
uitbrengen aan de gemeente.
- Ellen heeft contact met Shanon Schepers, zij beheert een
dierenvoedselbank. Dierenvoeding is erg prijzig en mogelijk
kunnen we iets organiseren ( lees: bekendheid aan geven) voor
minima in Uden.
- We nemen 31 maart tijdens het etentje afscheid van ferry.
Punt 2: we nemen opnieuw contact op met Inge Smolders over de stand
van zaken van de digitale werkwijzer.
Punt 9: er is geen terugkoppeling geweest over de case vrijwilliger met
bijstandsuitkering.
Hoe zorgen we ervoor dat er in de periode tot het samengaan met
Landerd, aandacht blijft voor de huidige problemen. We kijken naar
mogelijkheden voor:
a. Het organiseren van een bijeenkomst (voor betrokken
ambtenaren, politici, medewerkers Ons Welzijn en
geïnteresseerden) , met een gastspreker spreker over armoede
en een ervaringsdeskundige. Wat betekent het om in armoede
te leven? Bewustwording.
b. Onderzoeken van de mogelijkheid voor een laagdrempelig
spreekuur/ inloopuur voor minima en eventueel anderen
behorend tot de doelgroep van de ASD. Het Kantelhuis zou een
locatie kunnen zij. Doel is een luisterend oor bieden en
doorverwijzing.
Mogelijk is dit ook interessant voor de andere werkgroepen van de ASD.
Berry bespreekt dit met het bestuur.
c. We gaan in gesprek met de werkgroep AWI van de ASD Landerd
d. Richten ons ook op de leeftijdscategorie 45-65. Nemen hiervoor
ook contact op met SBU (vroegere KBO)
e. Concrete punten die we op kunnen pakken:
- Herinvoeren van een vuilstortbon
- Uitvoering in de praktijk van de Bijzondere Bijstand
- Is een extra “potje” voor medische kosten mogelijk (bv. voor
bijdrage aan medicatie)
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- Gratis spreekuur van een dierenarts voor minima.
Besteding subsidie gelden Klijnsma komend jaar:
- Abonnement Hemelrijk
- Abonnement ZieZoo
- Kaartjes Uden On Ice
- Maandverband voor jonge meiden (via voedselbank)
- Onderzoeken mogelijkheid deelname Typecursus bij de
bibliotheek. Dit zou ook een aanbod voor ouderen kunnen zijn
- Hullie biedt geen gereduceerd tarief aan en valt daarom af als
mogelijke nieuwe activiteit
Het aantal kinderen dat deelneemt aan de activiteiten lijkt terug te
lopen? Zijn er minder gezinnen met een minimum inkomen? Of zijn er
andere oorzaken aan te wijzen?
Berry vraagt binnenkort de subsidie aan.
164 mensen waren aanwezig. Het geheel is goed en in een goede sfeer
verlopen. Veel positieve reacties gekregen. Ook was de manier waarop
Maarten Prinsen iedereen persoonlijk welkom heette erg prettig.
De speelhoek blijft een aandachtspunt. Misschien volgend jaar een TV
neerzetten. Omdat de Heerboer stopt, moeten we tijdig naar een
alternatief zoeken. Etenstijd zou een optie kunnen zijn.
- Aaldrik wil graag een keer een rechtszaak over bewindvoering
bijwonen.
- N.a.v de mail van Berry 18/1 over het WRR-rapport over:
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“tegenprestatie voor uitkering, bv vrijwilligerswerk”
Hebben we de volgende vragen? 1. weten we wat het standpunt
van Uden is betreffende ja dan nee een tegenprestatie verwachten
en 2. Wat vinden wij van dit onderwerp.
Een “Tegenprestatie voor een uitkering ” kan een stimulans zijn om
mensen uit een isolement te halen. Berry bespreekt dit in de
bestuursvergadering.
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