Bijeenkomst armoedeplatform Westland, 16 mei 2018, 15:00-17:00,
Locatie: Het Werkplein, Ambachtstraat 10, Naaldwijk
Aanwezig: Marleen Scholten (Gemeente Westland), Catelijne Akkermans (Armoedeplatform
Westland), Yvonne van Vliet (Vitis), Cees van der Hout (Schuldhulpmaatje Westland), Mark
Lensselink (Stichting Leergeld), Aart Quak (Voedselbank), Jolijn van den Ende
(Jeugdgezondheidszorg) Arie van Dijk (Diaconaal Platform Westland; ook betrokken bij
Schuldhulpmaatjes en Adviesraad Sociaal Domein).
Afwezig: Brenda Rak (Doel/GGZ), Irenka van Vliet (Schuldhulpverlening).
Per abuis is S. Roos (SKT) niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
We nodigen Thomas van Arendonk (Bibliotheek Westland) uit voor de komende
bijeenkomst, waar we besluiten of hij ook deel gaat uitmaken van het kernteam
Armoedeplatform.

1. Welkom, vaststellen agenda.
Als terugkerende agendapunten stellen we voor:
- Terugblik en stand van zaken acties vorige bijeenkomst
- Stand van zaken Sociaal Plein
2. Terugblik vorige bijeenkomst
We zijn positief over de potentie van het Armoedeplatform, wel willen we
ervoor waken dat we wat bereiken, slagkracht houden.
Marleen en Catelijne zijn bezig met de inventarisatie van het aanbod en
vindplaats voorzieningen en onderzoeken de samenwerking met het Sociaal
Plein.
3. Gratis OV voor minima?
In 2015 heeft Progressief Westland een motie ingediend voor gratis OV voor
minima. Marleen vraagt om reacties vanuit het Armoedeplatform:
 het zou gaat eigenlijk in bredere zin moeten gaan over mobiliteit
 Voedselbank constateert dat OV niet altijd handig is voor hun klanten
 Gaat het om regio-OV of ook bijvoorbeeld Rotterdam, als iemand daar
werk kan krijgen?
 De regiotaxi kent korting voor minima
 Voor kinderen en jongeren van wie de ouders onvoldoende inkomen
hebben, stelt Leergeld fietsen ter beschikking.
Concluderend: de meerwaarde van gratis OV onder minima zal gering zijn. Wel
kan mobiliteit in algemene zin een probleem zijn, maar dat vraagt andere
oplossingen. Wellicht biedt een tegoed op de Westlandpas (naar keuze te
gebruiken voor OV of aanschaf/reparatie fiets) een betere maatwerk-oplossing.

4. Presentatie JGZ
Jolijn van den Ende geeft een presentatie over de werkwijze en aanpak vanJGZ
en Voor Westland. De presentatie is bijgevoegd. JGZ heeft een signalerende rol.
Ze verwijzen niet zelf door naar bijvoorbeeld de voedselbank of welzijn. Het
kan interessant zijn om eens verder te denken over de manier waarop de
vindplaats-en doorverwijsfunctie van de JGZ kan worden versterkt.
5. Overig
Bezorgdienst Voedselbank
Als de Voedselbank daar behoefte aan heeft, kan Vitis hun bezorgbus af en toe
ter beschikking stellen om voedselpakketten af te leveren. Voor mensen die
tijdelijk bijvoorbeeld wegens ziekte, niet in staat zijn zelf hun pakket af te
halen, bezorgt de Voedselbank.
Huisartsen
Het spreekuur van de huisarts is ook een rijke vindplaats. Huisartsen kunnen
‘Welzijn op Recept’ uitschrijven, zie
http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/welzijnsadviseurs/welzijn-op-recept
Yvonne heeft binnenkort een overleg met een aantal huisartsen en zal hen
informeren over het Armoedeplatform en vragen wat het Armoedeplatform
mogelijk kan betekenen.
Aktiepunten:
 Marleen en Catelijne onderzoeken de mogelijkheid om de sociale kaart
te laten uitbeelden, waarmee de professionals een goed beeld krijgen
van het aanbod in Westland (bv via https://flatland.agency).
 Schuldhulpmaatjes ontwikkelen twee websites www.geldfit.nl en
www.moneyfit.nl
We bekijken deze websites en bespreken volgend overleg hoe we de
websites kunnen inzetten.
Komende bijeenkomst:
Woensdag 20 juni14:00-16:30, Gemeente Westland, Verdilaan, Naaldwijk.
In ieder geval op de agenda:
 Presentatie Rabobank
 Websites Moneyfit en Geldfit
 Het Armoedeplatform na de zomer

