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Geachte heer/mevrouw,
Allereerst gefeliciteerd met het behalen van een positie in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente
Maashorst! U staat hiermee voor een mooie maar uitdagende taak om ook binnen de nieuwe gemeente
een voor zoveel mogelijk bewoners goed gemeentelijk beleid te ontwikkelen, in te voeren en te
onderhouden. In uw verkiezingsprogramma heeft u hiervoor aanzetten gegeven, maar nu wordt het zaak
om met uw collega’s te gaan overleggen. Wellicht maakt uw fractie deel uit van een nieuwe coalitie. Zo
niet, dan zult u vanuit de ‘oppositie’ gezond tegenwicht bieden om gezamenlijk tot het beste beleid voor
de inwoners te komen.
Huishoudens met een laag inkomen
Graag vragen wij u, middels deze brief, aandacht voor de positie waarin minstens zesduizend inwoners uit
de gemeente Uden verkeren, Zo’n 11% van de gezinnen moet rondkomen met een laag inkomen
(beneden de norm van 120% van het bijstandsniveau). Dit percentage is aanzienlijk hoger dan het
landelijk gemiddelde. Bron: Evaluatie Armoedebeleid gemeente Uden 2018-2021. In de praktijk valt dit
percentage nog hoger uit omdat we in Nederland veel verborgen armoede kennen. Recente cijfers wijzen
uit dat 20% (1 op de 5 gezinnen) schuldenproblematiek heeft of een hoog tot zeer hoog risico loopt daar
snel in terecht te komen. Ook hier vrezen we dat de werkelijkheid deze getallen snel zal achterhalen en
overtreffen. Dit komt onder andere doordat bedrijven en ZZP’ers in 2022 hun, door Covid-19 uitgestelde
belastingen, over het jaar 2020 en 2021 moeten gaan betalen. Kortom: het aan het eind van dit jaar
eindigende Armoedebeleid van de gemeente Uden, evenals de regelingen van de gemeente Landerd,
dienen te worden omgezet naar een duidelijke beleidsvisie. Enerzijds ter voorkoming van armoede en
anderzijds het bieden van hulp en begeleiding aan mensen met financiële problemen.
Quiet 500
Adviesraad Sociaal Domein Uden gaat per 1 januari 2022 fuseren met Adviesraad Sociaal Domein van de
gemeente Landerd. Nu al roepen wij u op, als fractie in de nieuwe gemeenteraad en wellicht deelnemer
aan het overleg over een nieuw coalitieakkoord, aandacht te schenken aan het nieuw op te stellen
Armoedebeleid. Daarom treft u bij deze brief ter inspiratie een magazine aan van de Quiet 500. U kent
misschien de Quote 500 als blad waarin alle rijken van Nederland worden gepresenteerd. De Quiet 500
toont u in een aantal inspirerende verhalen de gezichten van armoede, de effecten die het heeft op
kinderen, op eenzaamheid en op de psyche. Én het toont dat armoede iets is wat ons allemaal kan
overkomen, en veel sneller dan u zou denken.
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‘Menstruatie-armoede’
Daarom is het van belang dat de politiek het voortouw neemt en ervoor zorgt dat ook de nieuwe gemeente
Maashorst, meer dan tot nu toe, inspeelt op initiatieven vanuit de overheid. Zo zijn er overheidscampagnes
om de hulpmogelijkheden bij (beginnende) schulden onder de aandacht van de inwoners te brengen. Ook
zijn er oproepen van de staatssecretaris om de zogenoemde ‘menstruatie-armoede’, waarbij meisjes en
vrouwen geen geld hebben om maandverband te kopen, te bestrijden. Wij merken dat de gemeente deze
signalen niet goed of in voldoende mate oppikt en dit graag aan particulier initiatief overlaat. Een duurzame
visie op armoedebestrijding gaat in onze ogen verder dan een aantal goedbedoelde maar vaak algemene
regelingen op een rijtje te zetten en daar dan het woord ‘beleid’ aan vast te hangen. Een echte visie richt
zich, naast het voorkomen van armoede, ook op het scheppen en creëren van banen voor mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt. Het hebben van een betaalde baan is immers de beste manier om uit de
armoede te komen. En voor de goede orde: niet alleen mensen met een geestelijke beperking of in een
rolstoel hebben een afstand tot de arbeidsmarkt ook een vijftigplusser of een herintredende alleenstaande
moeder ondervinden problemen met het vinden van een nieuwe baan. De gemeente Maashorst kan,
middels een gericht personeelsbeleid, daar faciliterend in optreden.
Voedselbank
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de problemen van de minima die aangewezen zijn op de
voedselbank. Daar komen enkel degenen die aan de onderkant van de financiële piramide zitten. Helaas is
er sinds 2008 in Uden geen voedselbank meer en zijn de mensen genoodzaakt daarvoor naar Veghel te
gaan. Hoe daar te komen? Zegt u het maar. In ieder geval lukt dat niet zonder jezelf afhankelijk te maken
van anderen. Al jaren strijdt de ASD bij de gemeente voor een voedselverdeelpunt in Uden, helaas zonder
succes. Inmiddels heeft de ASD zelf een verdeelpunt in Uden geregeld, echter de toestemming en
formalisering van dit traject moet nog door de gemeente worden goedgekeurd. Wij vertrouwen erop dat
dit binnen afzienbare tijd wordt afgerond.
Tot slot wensen u veel wijsheid de komende jaren en vertrouwen erop dat u de intenties uit uw
verkiezingsprogramma waar zult maken en écht oog heeft voor álle inwoners van de nieuwe gemeente
Maashorst, ook voor hen die minder geluk hebben. Als Adviesraad Sociaal Domein willen wij u daarbij
graag adviseren en/of ondersteunen.
Met vriendelijke groet,

………………………………………………………………………………..
B. Dufornee
Voorzitter themagroep Armoede, Werk en Inkomen

…………………………………………………………………………
A. Westera
Voorzitter Interkerkelijk Noodfonds Uden + ASD

Naschrift: Adviesraad Sociaal Domein Uden (kortweg ASD-Uden) is een onafhankelijk orgaan en adviseert het college
van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Uden gevraagd en ongevraagd over het beleid en de gevolgen van
de uitvoering en regelingen op het gebied van het sociaal domein, waaronder wordt verstaan: Wmo, jeugd, passend
onderwijs, toegankelijkheid en participatiewet etc. ASD-Uden vormt de brug tussen de inwoners van Uden en de
gemeente en bestaat uit vijf themagroepen: Armoede-Werk-Inkomen, Jeugd & Onderwijs, Senioren, Toegankelijkheid en
mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap. Voor meer informatie: www.adviesraadsociaaldomeinuden.nl of mail info@asd-uden.nl.
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