Gemeente Uden
t.a.v. wethouder M. Prinssen
(per email)

Uden 19 oktober 2020

Betreft: Armoedebeleid en vacature budgetconsulent
Geachte heer Prinssen,
In Maart 2020 heeft de gemeente het rapport Evaluatie Armoedebeleid uitgebracht en heeft begin
mei aan de Adviesraad Sociaal Domein Uden gevraagd daar haar visie op te geven. Op 11 mei is deze
uitgebreide reactie verzonden naar de gemeente, waarop de Themagroep AWI op 17 juni heeft
verzocht om bestuurlijk overleg waarbij onder andere de evaluatie en de reactie zou worden
besproken. Vervolgens heeft de Themagroep op 22 juni de uitnodiging ontvangen en heeft op 9 juli
het gesprek plaatsgevonden.
In dit bestuurlijk overleg is onze inhoudelijke reactie, door tijdsgebrek helaas niet geheel,
doorgenomen en is afgesproken dat de Themagroep de belangrijkste punten door zou geven aan
mevrouw Strik. Dit is diezelfde avond nog gedaan. Helaas zijn sindsdien geen verdere berichten
vanuit de gemeente hierover ontvangen, reden waarom wij u nu vragen ons te informeren wanneer
de reactie is te verwachten.
In datzelfde bestuurlijk overleg zijn nog twee belangrijke zaken aan de orde geweest:
- opvulling vacature budgetconsulente, waarbij u heeft aangegeven dat opvulling van deze uren ook
voor u prioriteit heeft. Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken hiervan is?
- opvolging Armoedebeleid.
In de reactie op de evaluatie en in het overleg hebben wij reeds onze zorgen uitgesproken dat
opvolging van het Armoedebeleid en het formuleren van een aangepast, op basis van de in de
evaluatie gedane constateringen, vertraging op gaat lopen gelet op het geplande samengaan met
Landerd. Nu wij voor Landerd enkel een “Notitie herziening minima- en armoedebeleid Landerd
2015” hebben kunnen vinden, lijkt het nog meer noodzakelijk om een nieuw gezamenlijk
Armoedebeleid te ontwikkelen. Het huidige van Uden vervalt immers op dezelfde datum als de
geplande samenvoeging.
Wij achten het reëel te veronderstellen dat het jaar 2022 voor de nieuwe gemeente een
overgangsjaar zal worden: er moeten verkiezingen worden gehouden, een nieuw college en raad
worden samengesteld en men moet wennen aan een nieuwe werkwijze. Dat is niet het geschikte
moment om een Armoedebeleid te gaan ontwikkelen. Daarbij komt dan nog de vraag welk beleid
wordt uitgevoerd in de tussenliggende periode.
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Wij verzoeken u dan ook aan te geven welke concrete stappen worden gezet dan wel zijn gepland
om er voor te zorgen dat er per 1 januari 2022 een nieuw Armoedebeleid voor de nieuwe gemeente
klaar ligt.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Uden

Berry Dufornee
Voorzitter
Themagroep Armoede, Werk&Inkomen
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