Het bestuur van het Diaconaal Platform Westland (DPW) nodigt hierbij alle
geloofsgemeenschappen binnen de gemeente Westland uit voor het bijwonen van haar 26e
overlegvergadering op:
Dinsdag 9 april 2019 aanvang 20.00 uur.
Dit overleg vindt plaats in de Vredekerk, Protestantse Gemeente te De Lier,
Wilhelminastraat 1, 2678 EK De Lier. Bij binnenkomst vragen wij u de presentielijst te
tekenen.
Bestuur DPW
Arie van Dijk (voorzitter), Arie Dijkhuizen (secretaris), vacature (penningmeester)

AGENDA
1. Welkom en opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen verslag van de 25e vergadering DPW d.d. 9 oktober 2018.Dit verslag is
als bijlage toegevoegd.
4. Presentatie Minimabeleid Westland door Marleen Scholten, beleidsadviseur van de
Gemeente Westland.
De laatste tijd is er veel aandacht voor mensen met een minimum-inkomen en
mensen met schulden. Zowel landelijk als lokaal worden initiatieven ontwikkeld om
deze mensen en gezinnen te helpen en schulden te voorkomen.

-Maatregelen gemeente Westland op dit gebied.
-Stand uitvoering beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2020.
-Aanwending van, door regering beschikbaar gestelde, impulsgelden.
-Stand van zaken Armoedeplatform Westland/Financieel Fit Westland.
5. Pauze.
6. Rapportage uit de Adviesraad Sociaal Domein Westland en Schuldhulpmaatje
Westland.
7. Gesprek over de continuïteit en vorm en rol van het DPW
Al een paar jaar is de vorm en de rol van het DPW onderwerp van gesprek op onze
bijeenkomsten. Hier is de afgelopen maanden, door ziekte van de voorzitter, de zorg
om de continuïteit bij gekomen.
Het bestuur stelt voor hier vanavond aandacht aan te besteden en een richting voor
de toekomst te bepalen. Of hier vanaf te zien en het platform op termijn op te heffen.
Dit laatste heeft echter niet de voorkeur van de huidige bestuursleden.
Het bestuur wijst jullie op de website https://diaconaleplatforms.nl/ waar 110
diaconale platforms in NL worden genoemd met een grote diversiteit. Mogelijk
kunnen jullie daar inspiratie opdoen voor het gesprek vanavond.
8. Rondvraag
9. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering.

10. Sluiting (rond 22.00 uur).
Bijlagen

