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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
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Opening
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Mededelingen

Berry opent de vergadering in de ruimte van de Protestantse kerk. Met
dank aan Aaldrik.
- Een pallet met mondkapjes is verspreid via o.a. KBO en PCOB. De
gemeente is terughoudend om hier publiciteit aan te geven.
- De gemeente heeft de verstrekking van regentonnen aan
minima doorgeschoven naar Area. Berry heeft hierover een brief
gestuurd naar Wout van de Peppel, voorzitter bewonersraad. Hij
zet dit onderwerp op korte termijn op de agenda.
- De ASD Uden en ASD Landerd vormen over een jaar samen één
Adviesraad. Beide raden zijn verschillend georganiseerd en de
insteek ligt ver uit elkaar. ASD Landerd wil eerst een onderzoek
doen naar de verwachtingen en wensen van de inwoners. De
kosten hiervan zijn begroot op 35.00 euro. ASD Uden staat er
wat pragmatischer in. Zij willen samen met ASD Landerd beider
structuur bespreken en een voorstel doen aan de gemeente. De
gemeente is verplicht een ASD en in te stellen, men zou ook aan
de gemeente kunnen vragen om een voorstel te doen.
- De samenwerking met andere instanties, zie agendapunt vorige
vergadering, is vooruitgeschoven tot overleg samen met
Landerd mogelijk is.
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Kleding voucher

Neeltje Schoenmakers zal een bijeenkomst organiseren voor
AWI om ons te informeren wat Ons Welzijn doet in de wijken.
Hierbij kunnen ook samenwerkingsvragen worden besproken.
- Aaldrik: stelt voor om studenten (afstudeeropdracht) in te
schakelen om bijvoorbeeld in één wijk onderzoek te doen naar
hoe mensen tegen de gemeente aankijken. Mogelijk kan
hiervoor uit het armoedefonds geld vrijgemaakt worden.
- Berry: Lian Strik heeft een reactie gemaild op het
armoedebeleid. Zie eerdere mail.
- To: vraagt waarom er geen voedselbank is in Uden. Er is een
voedselbank voor Uden/Veghel. Zij krijgen subsidie van de
gemeente Uden. Udenaren kunnen hun pakket in Veghel
ophalen. Veranderingen in deze organisatievorm wordt
doorgeschoven naar de fusie met Landerd. Maarten Prinssen wil
een gemeentepas hiervoor gebruiken zodat mensen een
voedselpakket op maat krijgen.
- Marleen: geeft aan per 1 januari te stoppen bij de ASD/ AWI.
De aanwezigen betreuren maar respecteren het besluit. Het
probleem dat Marleen heeft: wat is mijn toegevoegde waarde,
leeft volgens Berry ook bij andere groepen. Daarom wordt ook
opnieuw gekeken naar de structuur van de ASD. Ook in
samenhang met het samengaan met Landerd.
Ad. 2 “Oost kookt voor Oost” is nog niet opnieuw opgestart.
Ad. 5 veel formulieren moeten door hulpvragers, bij verlenging van hulp,
elke 6 weken opnieuw helemaal ingevuld worden. Als de situatie niet is
veranderd zou je mensen tegemoetkomen als ze het formulier dan niet
meer helemaal hoeven in te vullen . De drempel om hulp te vragen
wordt hierdoor minder hoog.
Ad. 7 Dounia informeert bij Lian Strik hoe het staat met de online
bijeenkomst van het Armoedenetwerk
- Ziezo en het Hemelrijk hebben, mede door de corona
beperkingen, minder gebruikt van het begrootte subsidiebedrag.
Omdat ook het kerstdiner dit jaar niet doorgaat is er veel budget
over. Ook is het de vraag of Uden on Ice door kan gaan.
De gemeente gaat akkoord om de subsidiegelden te besteden
aan een voucher voor de kinderen van ouders met een laag
inkomen. Er wordt gesproken over 500 kinderen. Klopt dit? Berry
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Hoe verder met
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Opvolging evaluatie
armoedebeleid
Rondvraag

neemt contact op met de ambtenaar die hierover duidelijkheid
kan geven. De grootte van het bedrag van de voucher is hiervan
afhankelijk. We kiezen voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot
16. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren een baantje nemen.
To en Marleen nemen contact op met C&A, Hema, H&M en De
Paerdestal en vraagt of hun medewerking hieraan willen
verlenen. Zo is er een breed aanbod.
Mogelijk kunnen we politieke partijen inschakelen om over het inrichten
van een verdeelpunt in Uden, vragen te stellen. Marleen heeft contact
gehad met de voorzitter, in tegenstelling tot schaarste bij voedselbanken
elders in het land, is het aanbod Uden/ Veghel nog steeds ruim.
Deelnemers krijgen elke 2 weken een groot pakket.
Dit onderwerp wordt ook nog besproken in de bestuursvergadering van
de ASD
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