THEMAGROEP:
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP :
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR :

Armoede Werk en Inkomen
7 december 2020
Aaldrik, Berry, Dounia, Marleen, To, Ellen (via whatsapp bellen), Jenny (gast)

heeft verwijderd: 2 november 2020

Aaldrik Westera

NR.

BESLUIT

KORTE OMSCHRIJVING

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

n.v.t.

Opening

2.

n.v.t.

Mededelingen

Berry opent de vergadering en heet allen en met name Jenny van harte
welkom
1. Jenny Smits is de voorzitter van de ASD. Omdat alle geledingen
niet voor overleg plenair bijeenkomen bezoekt zij om goed op de
hoogte te blijven alle themagroepen afzonderlijk.
2. Harrie de Winter stopt als vz van de themagroep Senioren en als
bestuurslid van de ASD
3. Meubelactie: van Donzel wil alle meubilair dat in aanmerking
komt voor de uitverkoop gratis ter beschikking stellen aan
gezinnen met een smalle beurs. Daartoe is aan de
Loopkantstraat een hal afgehuurd waar gezinnen die hiervoor in
aanmerking komen op kijkdagen terecht kunnen. vDonzel huurt
de hal, de gemeente verzorgt de adressen van de betreffende
gezinnen. Berry zorgt voor de brief, de werving en planning van
vrijwilligers die gaan zorgen voor vervoer en het uitpakken enz.
en het begeleiden van belangstellenden tijdens de kijkdagen.
4. De ASD’s van Uden en Landerd hebben overlegd over de
invulling van het samengaan na de fusie. Helaas een weinig
vruchtbaar overleg: beide raden verschillen qua aanpak van de
samenvoeging. Landerd wil een organisatie-adviesburo
inschakelen dat een breed onderzoek moet doen naar de
burgerparticipatie, kosten 50.000 euro.

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

n.v.t.

04-01-2021
Berry

Jenny

04-01-2021
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3.

Notulen

4.

kledingvoucher

5.

Voedseluitdeelpunt

6.

Budgetconsulent

Uden heeft hier o.m. uit kostenoverweging geen behoefte aan
en stelt voor om in een gezamenlijk overleg o.l.v. een
deskundige te inventariseren waar de overeenkomsten en waar
de verschillen zijn. Om vervolgens gericht te onderzoeken hoe
het geschil kan worden opgelost. Ook het overleg tussen de
wethouders van Uden en Landerd, betrokken ambtenaren en de
beide voorzitters van de ASD’s eindigde in mineur.
ASD Uden zal de wethouders schriftelijk verzoeken om een
uitspraak te doen omtrent de door de ASD opgevraagde offerte.
5. De kwaliteit van de mondkapjes die wij van de gemeente hebben
ontvangen om uit te delen aan mensen met een smalle beurs
laat te wensen over.
• n.a.v. punt 3 er is nog geen datum bekend waarop de
netwerkbijeenkomst plaats vindt.
De actie verloopt naar wens, Marleen en To hebben twee winkels te
weten Jola Mode en de Paerdestal bereid gevonden om mee te doen
Jolo legt 5 euro bij en de Paerdestal geeft 25% korting op nietafgeprijsde kleding
De voucher gaat deze week de deur uit. Berry schrijft de brief.
Heropening van een uitdeelpunt voor voedselpakketten in Uden stuit op
veel weerstand bij de gemeente Uden. De wethouder stelt dat dit na de
fusie kan worden geregeld. Daarbij wordt steeds verwezen dat het
bestuur van de voedselbank dat beweert dat het maar om een enkeling
gaat. Onze info is dat er veel meer mensen zijn die hier problemen mee
hebben.
Besloten wordt om deze kwestie per brief bij alle fracties aan te kaarten.
Voor de verzending hiervan zal Berry de wethouder informeren.
Het contract met Sandra de Haas wordt niet omgezet in een vast
contract. De reden zou zijn dat zij niet in het team past. Dit is
opmerkelijk aangezien wij van diverse cliënten weten dat zij over haar
zeer te spreken zijn. Zij voelen zich door haar begrepen, dit in
tegenstelling tot de wijze waarop cliënten worden bejegend door andere
medewerkers van de gemeente. Afgesproken wordt om op korte termijn
met haar leidinggevende en/of de wethouder hierover in gesprek te
gaan. Daarin zal opnieuw worden aangedrongen om een
klantentevredenheidsonderzoek te houden.

n.v.t.
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Berry
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7.
8.

Afscheid Marleen Boyon
Rondvraag

Onder dankzegging van haar inzet wordt afscheid genomen van Marleen.
Is de Wegwijzer jeugd gereed? Antwoord: ja.

9.
10.

Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering
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