Gemeente Uden
t.a.v. de Gemeenteraad
en t.a.v. het College van B en W

Uden, 2 juli 2017

Onderwerp: Advies Armoedebeleid gemeente Uden 2018-2021

Geachte Gemeenteraad en Geacht College,
Platform Minima Uden heeft het concept beleidsplan armoedebeleid behandeld.
In de Raadscommissie bijeenkomst van donderdag 15 juni heeft Platform Minima gebruik
gemaakt van haar inspraakrecht en in het overleg met de Wethouder Sociale Zaken op
woensdag 29 juni is het beleidsplan armoedebeleid opnieuw aan de orde geweest.
Platform Minima stelt het op prijs dat het armoedebeleid van de gemeente Uden voor de
jaren 2018-2021 wordt vastgelegd in een beleidsplan.
Wij zien dit beleidsplan als een goede aanzet, waarbij een aantal herkenbare zaken zijn
beschreven met de intentie om die tot uitvoering te brengen.
Wij zijn dan ook positief over de grote lijnen van dit beleidsplan.
Er zijn echter ook enkele kritische kanttekeningen c.q. aanbevelingen.
Zoals wordt vastgelegd kan het inkomen van minima worden verbeterd door werk dat loont,
maar dat betekent dat mensen zich ook daadwerkelijk moeten kunnen verbeteren op basis
van betere arbeidsvoorwaarden.
De armoede in de gemeente Uden is procentueel hoog, maar toch zijn mensen te weinig
bekend met de regelingen die voor deze doelgroep aanwezig zijn. Het is belangrijk dat de
communicatie hierbij verbetert en dat de zaken uit het beleidsplan een goede vertaalslag
krijgen naar de inwoners van de gemeente Uden.
De procentueel hoge armoede in Uden betekent dat sommige mensen moeilijk kunnen
voorzien in hun eerste levensbehoeften. Zij komen dan in aanmerking voor de Voedselbank,
die gehuisvest is in Veghel. Helaas is het nagenoeg onmogelijk voor mensen om deze zware
pakketten naar Uden te vervoeren en de meeste mensen beschikken niet over eigen
vervoer. Mede daarom maken inwoners van de gemeente Uden minder gebruik van de
Voedselbank en ook zouden zij te weinig bekend zijn met de regelingen of worden zij door
consulenten te weinig op de mogelijkheden gewezen.

Uit landelijke cijfers blijkt dat ongeveer 100.000 inwoners gebruik maken van de
Voedselbank (40.000 gezinnen). Dat is 0,6 % van de bevolking.
Voor Uden zou dit betekenen 250 personen en 100 gezinnen, terwijl maar 1/3 deel van
deze gezinnen daadwerkelijk gebruik maakt.
Platform Minima heeft regelmatig voorstellen aangedragen voor een betere regeling, maar
zonder resultaat. In het armoedebeleid wordt de Voedselbank zelfs niet als prioriteit gezien.
In het laatste overleg met de wethouder is toegezegd dat samen met Ons Welzijn wordt
bezien om een vervoersdienst van vrijwilligers op te zetten en de aanwezigheid van de
Voedselbank beter bekend te maken.
Platform Minima ziet dit als een belangrijke stap in de goede richting.
De voorgestelde kind pakket regeling zien wij als een goede zaak, waarbij een aantal
faciliteiten worden vastgelegd. De meeste faciliteiten zijn echter al bekend en worden niet
direct als een uitbreiding gezien. Wellicht kan een betere bekendheid van de kind pakket
regeling het gebruik stimuleren.
De eind vorig jaar ingevoerde Klijnsma gelden zullen hiervoor waarschijnlijk mede gebruikt
worden. Voor de gemeente Uden betekent dit de komende vijf jaar een structurele bijdrage
van bijna € 200.000,- per jaar. Platform Minima maakt zich zorgen over de besteding van
deze gelden, waarvan nog niets is uitgegeven. Hopelijk zal de Centrale Overheid deze extra
gelden aan de gemeente Uden blijven uitkeren.
Omdat er nog geen Klijnsma middelen beschikbaar zijn gesteld regelt Platform Minima soms
(met behulp van particuliere weldoeners) toch leuke activiteiten voor kinderen. Dit is feitelijk
niet de weg en wij hopen dat dit tijdelijk zal zijn.
In het beleidsplan wordt een voorbeeld gegeven hoe de gemeente Uden omgaat met
bijstandsgerechtigden. Wanneer deze inwoners in de bijstand terecht komen hanteert de
gemeente Uden om vage redenen een wachttijd van zes weken.
Zoals bekend ontvangen ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven hun salaris na drie
weken en het is daarom onbegrijpelijk dat Uden een van de weinige gemeenten is, die dit
beleid voert. Een te late betaling van drie weken voor honderden inwoners.
Platform Minima heeft regelmatig de onbillijkheid hiervan aangevoerd en inmiddels kunnen
individuele burgers om een voorschot vragen. Dit niet aanvaardbare beleid zou feitelijk bij
Wet verboden moeten worden en zolang dit niet het geval is zou de Gemeenteraad van
Uden dit beleid niet moeten accepteren.
Het is de bedoeling van de gemeente Uden om bewind voering van personen meer in eigen
beheer te gaan uitvoeren. Nu zijn het deskundige partijen die hierin gespecialiseerd zijn.
Het is belangrijk dat de nodige expertise binnen de gemeente aanwezig is om dit in eigen
beheer te gaan nemen.
Wij hopen dat onze opmerkingen c.q. aanbevelingen ter harte worden genomen.
Hierdoor zal onze positieve waardering voor dit beleidsplan verder kunnen toenemen.

Met vriendelijke groet,
Rinny van Zantvoort, secretaris PMU

