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Nee
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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
(besluiten graag duidelijk omschrijven en in kolom 2 “JA”
vermelden)
Agenda bepalen
1. beleidsdocument en uitnodiging Marja Ignatius (gemeente
Uden)
2. Huidige status
3. Inkoopbeleid Jeugd gemeente
4. Stand van zaken Jeugd/toegang
5. Jeugdwijzer
Vanwege Coronamaatregelen staat de uitnodiging nog open.
Voorstel om Marja uit te nodigen voor 15 of 22 juni (liefst voor de
vakantie) s ’avonds.

WIE DOET WAT

Chris heeft de bijeenkomst inzake woonvisie toegelicht. Het
bestuur ASD heeft hier inmiddels een plan voor geschreven en dit
als advies aan de gemeenteraad toegezonden. Sinds 18 mei jl. is dit
plan ook terug te vinden op de website van de ASD Uden. Van de
raad is nog geen reactie ontvangen.
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Afsluiting

Daarnaast zijn er vragen over de status drugsgebruik, voorlichting
jeugd scholen door Novadic en overlast hangjeugd binnen
gemeente Uden. Destijds zijn hierop wel antwoorden gekomen,
maar zal nagegaan worden hoe de huidige status hiervan is. Dit kan
voorgelegd worden in de bespreking met Marja Ignatius.
Genia heeft een aanvullende lijst met vragen opgesteld die met
Genia
eventuele aanvullingen dan ook voorgelegd kan worden tijdens de
bespreking met Marja. Genia zal voorafgaand aan deze bespreking
de lijst nog doorsturen aan de deelnemers, zodat hierop nog
aangevuld kan worden.
Gemeld wordt dat Neeltje Schoenmaker niet meer wordt
ingehuurd door de gemeente. Informatie hierover zullen wij
nagaan in de bespreking met Marja en anders opvragen bij
Marieke Wouters.
Er zijn namelijk ook vragen over MC dat 3 maanden dicht is
geweest en de impact daarvan op de jeugd.
Hans zal voor de bespreking (als de datum hiervan definitief is) het
kantelhuis opnieuw reserveren.
De vergaderdata en notuleren zijn als volgt doorgeschoven:
- 15 of 22 juni 2020: Hans
- Juli en augustus geen vergadering
- 7 september 2020: Genia
- 5 oktober 2020: Chris, voorzitter is dan René
- 2 november 2020: René
Etc.
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