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Armoede Werk en Inkomen
5 oktober 2020
Berry, Dounia, Ellen (allen via Zoom), Aaldrik (via telefoon)
Marleen (persoonlijke omstandigheden), To (technische problemen met verbinding)
19 oktober 2020
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IN HOOFDLIJNEN WAT ER IS BESPROKEN en/of BESLOTEN
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2.

Berry opent deze eerste vergadering sinds juni 2020
- Project Oost kookt voor Oost is gestopt toen het Coronavirus
minder werd en MFA’s weer openden voor maaltijden.
Inmiddels wordt binnen Ons Welzijn overwogen of het niet
weer moet worden opgestart
- De voedselbank Uden/Veghel is weer terug op de oude
werkwijze: ophalen in Veghel. Wederom zal verzocht worden
om een vast uitdeelpunt in Uden te krijgen. Corona heeft ons
geleerd dat dit redelijk werkt. In het bestuur zal Berry
opnemen of we hier een formeel advies van kunnen maken.
- Een eerste gesprek tussen het bestuur van ASD Uden en
voorzitter van Landerd heeft plaatsgevonden om te gaan
werken naar een integratie van beide ASD’en. Landerd heeft
8 mensen in de ASD die samen alles doen, dit is een heel
andere werkwijze dan Uden en zal dus gezamenlijk overleg
vragen om te komen tot een gezamenlijke nieuwe werkwijze.
Zorgbelang Brabant/Zeeland of een andere instantie zal eea
begeleiden.
- Er is inmiddels een vrijwilligster gevonden voor
communicatie.
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Kennismaking nieuw lid

Jacqueline van de Velden (Ons Welzijn) heeft gereageerd op een mail
van Berry aan OW om te zien of een medewerker van OW eventueel
deel wil nemen aan AWI. Berry heeft een gesprek met haar gehad en
Jacqueline zou begin september al aansluiten. Vlak voor de
vergadering meldde zij dat ze nog geen toestemming had van haar
leidinggevende. En zich daarom af moest melden. Berry heeft haar er
nogmaals op gewezen dat een lid van de ASD er niet zit als
vertegenwoordiger van een instelling. Inmiddels heeft ze laten weten
dat zij afziet maar dat zij mogelijke kandidaten in het vizier had. Wij
wachten daar nog op.
Notulen vergadering 8 juni
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd
Eerste bijeenkomst nieuwe
Per 1 januari 2021 gaat een wijziging in deze wet in die enerzijds
wet gemeentelijke
woningcorporaties, ziektekostenverzekeringen en drinkwater- en
schuldhulpverlening
energiebedrijven de mogelijkheid geeft om achterstanden door te
spelen aan de gemeente en anderzijds deze gemeenten verplicht om
actie te ondernemen. De gemeente heeft hiervoor een ambtelijke
werkgroep samengesteld die hiervoor beleid en procedures gaat
ontwikkelen. Dounia, Marleen en Berry hebben de aftrap hiervan
bijgewoond. Afgesproken is dat AWI op de hoogte wordt gehouden
van ontwikkelingen.
Samenwerking met andere
Berry heeft op internet gekeken naar andere groeperingen waarmee
belangengroeperingen
de gemeente zou kunnen samenwerken in het veld van armoede en
schulden. In Nederland blijken er diverse groeperingen werkzaam te
zijn, bijv Stichting Armoedefonds, Nederlandse Schuldhulproute of
Schuldhulpmaatje. Het schijnt dat de gemeente met geen van deze
samenwerkt en Berry vraagt zich af of we daarin de gemeente niet
moeten stimuleren. Gelet op het aantal afwezigen wordt besloten dit
punt naar de volgende vergadering te verschuiven met het verzoek
vooraf de informatie over deze organisaties op internet door te
nemen.
Armoedenetwerkbijeenkomst Deze bijeenkomst zal als thema hebben: ”We willen echt niemand uit
het oog verliezen”. Helaas blijkt het door de regeringsmaatregelen
onmogelijk om de bijeenkomst op de geplande datum, 22 oktober, te
organiseren. De werkgroep is nu de mogelijkheid aan het bekijken om
een virtuele bijeenkomst te plannen. Dounia en Marleen nemen
namens AWI deel aan deze werkgroep.
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8.

besluit

Opstart discussie over
Armoedebeleid 2021 e.v.

9.

besluit

Regentonnen uitbreiden voor
minima

10.
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Mondkapjes voor minima
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Update Armoedenetwerk
Centrumvisie
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Rondvraag

Het huidige Armoedebeleid eindigt eind 2021, het moment dat ook
de nieuwe fusiegemeente een feit moet zijn. AWI spreekt haar
bezorgdheid uit dat we een nieuwe gemeente starten zonder een
Armoedebeleid en vraagt zich af wat er dan gebeurt. Verder bestaat
de vrees dat in 2022 er meer aandacht zal zijn voor de interne
structuren dan voor nieuw beleid. Besloten wordt dit onder de
aandacht van de wethouder te brengen.
Ook dit jaar biedt de gemeente weer de mogelijkheid om met korting
regentonnen aan te schaffen dmv een kortingsbon van €20 euro. AWI
ondersteunt dit initiatief maar vraagt zich af of er niet wat extra kan
worden gedaan om dit ook voor minima mogelijk te maken. Het
resterende bedrag is immers nog steeds te hoog voor hen. Dit zal aan
de wethouder worden voorgelegd.
Door de gemeente is gevraagd om mee te denken over de beste wijze
om mondkapjes beschikbaar te stellen voor minima. AWI heeft
diverse mogelijkheden doorgegeven aan de gemeente.
Is reeds behandeld bij punt 7.
De gemeente heeft een werkgroep van ca 20 inwoners opgericht om
mee te denken over de toekomst van het centrum van Uden. Namens
AWI zal Berry daarin plaatsnemen, maar wel is benadrukt dat
hiermee de ASD niet afziet van haar adviesrechten.
De ASD heeft de subsidie in het kader van de “subsidieregeling
activiteiten voor kinderen van ouders met een laag inkomen” voor
2020 ontvangen. Inmiddels zijn de abonnementen voor Hemelrijk en
ZieZoo afgerond en is van Hemelrijk ook al een factuur ontvangen (€
2.140 tegen € 1.627 in 2019). Van ZieZoo wordt nog een rekening
verwacht. Die was in 2019 ca € 1.800. Al bij al hebben we aan deze 2
evenementen behoorlijk minder uitgegeven dan gebudgetteerd (voor
deze activiteiten was in totaal €8.000 begroot). Daarnaast is het de
vraag of we het Kerstdiner kunnen laten doorgaan. De organisatie
daarvan moet nu starten, maar voorlopig mag niets tot begin
november en is het nog maar de vraag of de maatregelen dan worden
verruimd. De vraag is dus of we een ander doel moeten gaan vinden
binnen de regels van de subsidie (voor kinderen van ouders met een
minimaal inkomen). Uiteindelijk wordt besloten een kledingvoucher
voor te stellen. Daarvoor zou dan in ieder geval het gebudgetteerde
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geld voor het kerstdiner (€4.500) plus de overschotten van ZieZoo en
Hemelrijk beschikbaar zijn. Wellicht kan daar nog het gereserveerde
bedrag voor Uden on Ice bijkomen, als dit door zou kunnen gaan. Dit
voorstel zal worden voorgelegd aan de gemeente en tevens zal de
wethouder worden gevraagd om een introductie bij de bedrijfsleiders
van C&A, Hema en Hout Brox.
(De Paerdestal als Udense onderneming is ook een optie, maar daar
hebben we geen introductie nodig).
Nog steeds is er onduidelijkheid bij de inwoners over wie op wat
recht heeft. Er zal een mail worden gestuurd naar de gemeente met
de vraag naar de stand van zaken van de Wegwijzer en de
verspreiding hiervan. We constateren dat de regelgeving/ waar men
recht op heeft, te weinig bekend is.
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In het overleg met Lian Strik en Maarten Prinssen willen we de
volgende punten bespreken:
1. Hoe worden de uren van de vertrokken budgetconsulente
ingezet?
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?
Helaas worden minima ook geconfronteerd met bijzondere
ziektekosten. Ellen geeft hiervan een concreet voorbeeld.
Afgesproken is dat Ellen dit zal delen met Berry waarna bezien zal
worden hoe dit aan te kaarten bij de gemeente.
9.
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