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8 juni 2020
Berry, Marleen, To , Aaldrik, Dounia, Ellen was aanwezig via een telefonische verbinding

VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR :

9 juni 2020
Marleen Wolter

NR.

BESLUIT

KORTE OMSCHRIJVING

IN HOOFDLIJNEN WAT ER IS BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

n.v.t.

Opening

Berry opent de vergadering.
I.v.m. Covid 19 is er geen bijeenkomsten meer geweest sinds 2-3-2020

2. n.v.t. Mededelingen

-

-

-

ASD heeft een advies uitgebracht over de Woonvisie. B&W heeft
ons bedankt voor de inbreng en per onderdeel aangegeven hoe
ons advies wordt verwerkt in de woonvisie 2020-2025.
18 juni wordt de woonvisie besproken in de raadscommissie REF
en 25 juni neemt de gemeenteraad hierover een besluit.
Project Oost kookt voor Oost is gestart en verzorgt momenteel
3x per week zo’n 10 tot 15 maaltijden.
Het Muzerijk overweegt te stoppen met het verzorgen van
maaltijden i.v.m. verminderde subsidie.
Mogelijk kan het Udenfonds hierin iets betekenen.
27 mei heeft, onder leiding van Theo van de Boogaard, met drie
leden die al wat langer lid zijn, een evaluatie over het
functioneren van de ASD/ AWI plaatsgevonden. Theo bundelt de
informatie van alle themagroepen en brengt verslag uit aan het
bestuur. Marleen stuurt onze evaluatie ter informatie mee met
de notulen.

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM
n.v.t.

Berry

07-09-2020

Aaldrik

07-09-2020

Marleen

10-06-2020

-

1

-

3. n.v.t. Notulen

4. n.v.t. Opvolging evaluatie
Armoedebeleid

De voedselbank Uden/Veghel loopt ook in deze Covid 19 goed.
Er is voldoende aanbod en er zijn voldoende vrijwilligers. Helaas
werden 70+ vrijwilligers niet meer ingezet.
De pakketten worden tot 11 juni aan huis gebracht. Daarna
wordt bekeken of bezorgen nog nodig is. Ellen informeert ons
over de voortzetting.
Er zijn niet meer aanmeldingen.
Op de website staat een aanmeldingsformulier. In Uden moet
men contact opnemen met de afdeling sociale dienstverlening
en de benodigde stukken aanleveren om in aanmerking te
komen voor een pakket. Hoe deze procedure binnen de
gemeente verloopt is onduidelijk. Marleen vraagt dit na.
- Sandra de Haas (budgetconsulent) heeft een contract tot
februari 2021. Ze heeft een caseload van 55 cliënten. We zullen
de wethouder via Lian Strik schriftelijk vragen hoe de uren van
de vertrokken consulente ingevuld zijn/ worden.
Ad.3. Voedselbank. Zie hierboven.
Ad.4. Dierenvoedselbank. Shanon Schepens kan op korte termijn een
stichting oprichten. Minima met huisdieren kunnen hier gebruik van
maken.
Ad.5. Typecursus er is contact geweest met de bibliotheek, maar is
uitgesteld i.v.m. Covid 19.
Ad. 7. Uitgestelde koffie. Er is contact geweest met Brownies en Downies
en de bibliotheek, maar verdere uitwerking is uitgesteld i.v.m. Covid 19
De gemeenteraad heeft het beleid geëvalueerd. Deze beleidsnota loopt
tot 2021. Om al voor te kunnen sorteren op een vervolg, willen we op
korte termijn in gesprek gaan met de betreffende beleidsambtenaar Lian
Strik. Hierbij zal ook over de budgetconsulenten worden gesproken.
Berry zal contact opnemen voor een afspraak. Mogelijk samen met
Maarten Prinssen.

Ellen

12-06-2020

Marleen

07-09-2020

Berry

z.s.m.

Ellen en Marleen

07-09-2020

Ellen en Marleen

07-09-2020

Berry

z.s.m

2

5. n.v.t. Subsidie kinderactiviteiten
2020

6. n.v.t. Armoedeconferentie

7. n.v.t. Vergroten bekendheid
ASD/AWI

De ASD heeft een subsidieaanvraag in het kader van de “subsidieregeling
activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen” voor 2020
ingediend. Omdat er tijdsdruk was heeft Berry deze aanvraag opgesteld
en deze is aan de leden van AWI per mail ter info toegestuurd.
Sommige activiteiten zijn in verband met Covid 19 nog onzeker. Mogelijk
zijn er alternatieven te bedenken.
Aaldrik: Mogelijk is een kleding bon een optie?
Berry bestudeert de subsidieregeling nog eens om te kijken naar andere
mogelijkheden.
Dounia: momenteel zorgen een aantal jongeren in een park in Uden Zuid
voor overlast. Mogelijk doordat zij geen mogelijkheden hebben om zich
op een andere manier en plaats te vermaken. De gemeente is hiervan op
de hoogte, maar de overlast blijft. Misschien kan een deel van de
subsidie besteed worden aan een activiteit voor deze jongeren. MC zou
deze activiteit kunnen verzorgen. Mogelijk dat jongeren dan vaker
gebruik maken van de faciliteiten van MC. Dounia neemt ter oriëntatie
hiervoor contact op met Mirthe Romanillos.
Recentelijk heeft Aaldrik overleg hierover gehad met Lian Strik en
Mirjam Heijster van de gemeente zij vormen samen met Jacqueline van
de Velden (Ons Welzijn) en Tineke Stolk de agendacommissie. Zij wil
deze kar opnieuw trekken.
Het is de bedoeling om op zaterdag 17 oktober (Dag van de Armoede)
met alle groeperingen die met armoede te maken hebben bij elkaar te
komen. Het doel van deze conferentie is:
- Elkaar informeren over en inventariseren van alle activiteiten die
er op dit gebied ontwikkeld zijn.
- De verbinding zoeken met elkaar
- De krachten bundelen en daar waar mogelijk de samenwerking
zoeken.
- Kennis vergroten door enkele thema’s m.b.t dit onderwerp
onder de aandacht te brengen/ te bespreken.
26 juni is hiervoor een vervolg overleg. Aaldrik kan hierbij niet aanwezig
zijn. Marleen en Dounia nemen nu hieraan deel. To kan invallen.
Aaldrik mailt de notulen van de vorige bespreking en het nieuwe tijdstip.
We willen de bekendheid van de ASD/AWI vergroten.
- Meer gerichte informatie direct delen met de doelgroep.
Belangstellenden moeten toestemming geven voor het gebruik

Berry

07-09-2020

Dounia

07-09-2020

Marleen, Dounia

26-06-2020

Aaldrik

Voor 20-06-2020
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8. n.v.t. Rondvraag

9. n.v.t. Sluiting

van hun mailadres om hen te kunnen benaderen. Mocht je
belangstellenden kennen, dan geef het mailadres door aan Hans
Nierop. Hij benadert ze.
- We hopen de vindbaarheid van de site te vergroten.
- We zoeken een vrijwillige communicatiedeskundige die de
informatievoorziening helpt te verbeteren. Te denken valt aan
een nieuwsbrief, berichten op social media, enz.
Enkele namen worden genoemd. Aaldrik en Marleen polsen hun
interesse.
Aaldrik: Het noodfonds heeft de afgelopen tijd geen enkele vraag
gekregen. Het is gissen naar de oorzaak. Wordt er via de
budgetconsulente veel opgelost? Is de drempel momenteel te hoog?
We constateren dat de regelgeving/ waar men recht op heeft, te weinig
bekend is. Er moet haast gemaakt worden met de realisatie van de
wegwijzer. De gemeente is hier al meer dan een jaar mee bezig.
Er is behoefte aan een papieren en een digitale versie. Een voorbeeld
van de gemeente Oss ligt er.
Dounia weet van de gemeente Leeuwarden dat die voor minima
duidelijk in één overzicht aangeeft waar men recht op heeft.
Transparantie in deze is wenselijk.
Aaldrik: hoeveel mensen maken gebruik van de bijstandsuitkering?
Hoeveel mensen worden begeleid door een jobcoach? Hoe gaat de
gemeente om met de participatiewet? Wat is het concrete beleid in
deze.
In het overleg met Lian Strik en Maarten Prinssen willen we de volgende
punten bespreken:
1. Hoe worden de uren van de vertrokken budgetconsulente
ingevuld?
2. Hoever staat het met de ontwikkeling van de wegwijzer? Hoe wil
de gemeente de verspreiding regelen?
3. Vervolg nota armoedebeleid. Hoe kunnen we alvast
voorsorteren?
4. Subsidieaanvraag.
Om 21.30 met dank aan iedereen

Allen

07-09-2020

Aaldrik, Marleen

07-09-2020

Berry

n.v.t.
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