
                

  

    Motie       III.M.1  

 Onderwerp:  Aanvalsplan armoedebestrijding  
 De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 2 november  2016,   

 Overwegende dat: 
• Het Rijk in de afgelopen jaren 100 miljoen euro voor armoedebestrijding beschikbaar heeft 

gesteld en vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro om armoede onder kinderen te 
verzachten beschikbaar stelt; 

• Structurele armoede allerlei negatieve gevolgen heeft voor het individu en de 
samenleving; 

• Mensen in armoede vaak slechtere leefomstandigheden hebben, meer 
gezondheidsproblemen en kinderen in armoede vaker in aanraking komen met jeugdzorg; 

• De gemeente Weert voor verschillende doelgroepen verschillende instrumenten inzet, 
zoals het sociaal cultureel fonds, bijzondere bijstand en collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekeringen; 

• Een samenhang in al deze voorzieningen nu nog ontbreekt; 
• Bij de begroting 2016 het sociaal cultureel fonds voor 2016 verlengd is; 
• Bij al deze voorzieningen het bereik onder mensen die ervoor in aanmerking komen 

vergroot kan worden; 
• Voorzieningen soms enkel van een specifieke doelgroep uitgaan en niet voldoende 

bijdragen aan het verkleinen van armoede, het hooguit verzachten; 
 

Spreekt uit dat: 
Het wenselijk is dat er een integraal aanvalsplan armoedebestrijding komt, waarbij voorzieningen 
en doelgroepen beter op elkaar worden afgestemd om maximaal effect te bereiken, waarbij 
structurele verbetering van de inkomenspositie leidend is.  
 
Draagt het college op: 
1.In het eerste kwartaal van 2017 in beeld te hebben niet waar het Weerter armoedebeleid 
voldoet, maar waar het beter kan en daarbij grenzen op te zoeken; 
2.In 2017 direct te starten met het uitvoeren van gevonden verbetermogelijkheden waaronder 
kinderen in armoede;  
3.De financiële uitwerking van dit aanvalsplan te presenteren in het eerste kwartaal van 2017 
zodat dit verwerkt kan worden in de prioriteiten bij de voorjaarsnota 2017 en in de begroting 2018 
opgenomen kan worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
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