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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.
2.

Berry opent vergadering.
- We verwelkomen Dounia als mogelijk teamlid van onze
werkgroep en houden een kort voorstelrondje. Berry geeft kort
uitleg over de werkwijze van de ASD.
- Mogelijk stopt per 1 juni, na de evaluatie, de pilot van
budgetcoach met Thea Verbruggen en Sandra de Haas. Wij
betreuren dit want in de praktijk wordt deze pilot als zeer zinvol
en noodzakelijk ervaren. Berry brengt dit in bij het bestuur.
- Aaldrik geeft aan dat de bijeenkomst communicatietraining
zinvol was. We kregen het advies mee om een lijst te maken met
alle personen/ organisaties die op de een of andere manier te
maken hebben met het sociaaldomein waardoor snel de juiste
mensen benaderd en/of geïnformeerd kunnen worden.
- De Turkse doelgroep is te benaderen via de Imam van de
moskee in Uden, de Marokkaanse gemeenschap via de Imam
van de moskee in Veghel.
- Landelijk komt er vanaf maart in elke bibliotheek een
informatiepunt digitale overheid. Zij bieden hulp bij alle digitale
vragen over de overheid: DigiD, Belasting en toeslagen, AOW,
Werk en Uitkering, Inburgering, Rijbewijs, Zorg,

n.v.t.
n.v.t.

Opening
Mededelingen

WIE DOET WAT

Allen

TERUGKOPPELING
OP DATUM
n.v.t.
n.v.t.

Berry

06-04-2020

Allen

06-04-2020

Allen

t.z.t.

1

3.

n.v.t.

Notulen

4.

n.v.t.

Dierenvoedselbank

5.

n.v.t.

Typecursus

6.
7.

8.
9.

10.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

Voedselbank
Uitgestelde koffie

Jaarverslag
Evaluatie ASD en
themagroepen

Rondvraag

Studiefinanciering en verkeersboetes. Ze maken mensen
wegwijs en verwijzen zo nodig door.
Ad. 2. Voedselbank. Marleen is gaan kijken bij de verstrekking.
Gepersonaliseerde pakketten zijn nog niet gerealiseerd. De voorzitter
geeft aan dat hij geen behoefte aan een uitdeelpunt in Uden signaleert.
Ter onderbouwing van de deze behoefte wachten we ook op input van
medewerkers van ons Welzijn. Mogelijk is een korte enquête onder
gebruikers van Uden een optie? Landelijk wordt geconstateerd dat er
een stijging is van het aantal deelnemers.
We vragen aan de gemeente om een keer uitleg te komen geven over de
te volgen procedures bij aanvraag deelname voedselbank, bijstand, enz.
Ad. 3 digitale werkwijzer is nog in ontwikkeling.
Alle minima kunnen gebruik maken van de dierenvoedselbank. Er moet
echter nog een stichting opgericht worden (AMBI status) en er moet nog
een afhaalpunt bepaald worden.
Een stichting oprichten kost geld, dit is er niet. We kijken of een notaris
of een seviceclub hierin iets kan betekenen.
De mogelijkheid van het aanbieden van een typecursus voor kinderen en
volwassenen is besproken met Yvonne de Groot van de bibliotheek. Zij
bespreekt dit intern. De ASD (vanuit de Klijnsma gelden)en mogelijk
andere partijen zouden de kosten voor minima voor hun rekening
kunnen nemen.
Zie hierboven punt 3 ad 2
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https://www.uitgesteldekoffie.nl/
We onderzoeken of de opzet van een uitgestelde koffie, in
samenwerking met de bibliotheek en Brownies en Downies,
Ellen en Marleen
mogelijk is in Uden.
Berry heeft een concept gemaakt en per mail toegestuurd. Ziet er
allen
goed uit. Ieder mailt eventuele aanvullingen naar Berry.
Theo van de Boogaart zal deze evaluatie leiden en hiervoor
gesprekken voeren met de afzonderlijke themagoepen. Berry geeft
wat mogelijke data door via mail of datumprikker.
Ter voorbereiding op dit gesprek is het zinvol alvast een aantal
Berry
vragen vooraf toegestuurd te krijgen.
Wie wil deelnemen in de werkgroep:
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Sluiting

- Woonvisie: Berry vraagt To. Anders neemt Marleen deel.
- Centrumvisie: Ellen
- Deelname aan PR groep: Berry en Aaldrik
20.25 in verband met een plenaire bijeenkomst over het ontwerp
IKC Germenzeel.
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