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Vragen artikel 40 Particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven
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Beste meneer Van Dooren,

Op t7 oktober 2018 stuurde u ons een aantal vragen over particuliere
armoedebestrijdingsinitiatieven. In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen

Vraag

1

Hoe is het gesteld in Wee¡t met particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven?
B ijvoo rb ee I d : Voed se I ba n k/ kl ed i n g ba n k/ m eed oen fo n d s.

Antwoord:
Weert kent, net als andere gemeenten, meerdere particuliere
armoedebestrijdingsinitiatieven. Betrokken burgers, die zich belangeloos ínzetten voor
mensen in kwetsbare situaties. In het bij u bekende Aanvalsplan armoede 2OL8-2020
staat ¡n bijlage 1 een ovezicht van veel van deze initiatieven. In de bijlage vindt u de
geactualiseerde ijst.
I

Vraag 2
Kunt u ons een overzicht verstrekken van het verloop in Weert in de periode 2013 tot en
met 2017. Betreft personen/gezinnen die gebruik maken van particuliere
a rm oed e b e strij d i ng si n i ti a ti eve n.

Antwoord
Wij kunnen u geen overzicht verschaffen, omdat wij dit overzicht niet hebben

Vraag 3
Wat is volgens u de oorzaak van de groeiende kans om als huishouden langdurig in de
armoede te belanden?
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Antwoord

Het CBS spreekt van langdurige armoede als een huishouden vier jaar of langer een
inkomen heeft op of onder de zogeheten lage-inkomensgrens. Oorzaken kunnen heel
divers zijn. Uit onderzoek weten we dat de economische crisis veel mensen werkloos en
daarmee kwetsbaar heeft gemaakt. Tegelijkertijd is de samenleving ingewikkelder
geworden door o.a. digitalisering en wordt er meer zelfredzaamheid verwacht van
burgers. Uit hersenonderzoek blijkt dat juist mensen met langdurige stress over de
financíën zo vol zitten, dat zij niet de ruimte hebben om het complexe systeem van
toeslagen en kwijtscheldingen goed te begrijpen en adequaat in te zetten.

Vraag 4
Wat gaat u doen (of doet u al) om langdurige armoede te voorkomen of beperken?

Antwoord
Zoals in het Aanvalsplan armoede Weert 2OL8-2020 staat beschreven hebben we 4
gebieden waarop we ¡nzetten: preventie, vroegsignalering, mensen staan er niet alleen
voor, armoedebestrijding. Op alle 4 de gebieden zetten we in en zijn we overtuigd de
langdurige armoede stap voor stap te bestrijden.
Hieronder een greep uit het overzicht van lopende en in voorbereiding zijnde

interventies:

-

-

Gastlessen op MBO over (voorkomen van) schulden en omgaan met geld;
Project Speaking Minds op MBO (i.s.m. Punt Welzijn): Speaking Minds is een project
dat de dialoog tussen beleidsmakers en jongeren vormgeeft. Door het faciliteren van
een dialoog tussen jongeren die o.a. opgroeien in huishoudens met een langdurig
laag inkomen en beleidsmakers en bestuurders ontstaat een inclusiever en

effectiever armoede- en schuldenbeleid. Tegelijkertijd ontvangen jongeren informatie
over kinderrechten, omgaan met geld, het voorkomen van schulden en armoede en
het risico op sociale uitsluiting; ze leren hoe gemeentelijk beleid tot stand komt, op
welke wijzezij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit opleveft.
Lesprogramma Ik en Geld op VMBO (i.s.m. VAO, CJG, Punt Welzijn, Rabobank).
Draagvlakonderzoek naar lokaal noodloket.
Onderzoek armoede: Om daadwerkelijk te weten welke resultaten en effecten de
uitvoering van het Aanvalsplan armoede teweegbrengt, is onderzoek vereist. Dit
onderzoek geeft de gemeente handvatten om te kunnen sturen op de effecten van
het armoedebeleid.
Publiekscampagne in het kader van armoede.
Jeugdontbijt: Kinderen, die met honger naar school gaan, krijgen lx per week een
box thuis met 7 gezonde en voedzame ontb¡jten.
Scholing van professionals over hoe effectief om te gaan met mensen met chronische
stress, volgens de methode van Mobility Mentoring.
Kinderkledingdagen voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.
VoorzieningenWijzer: een aanpak die mensen met inkomens tot modaal niveau helpt
bij het kiezen en aanvragen van beschikbare voorzieningen. Keuzes die aanzienlijke
financiële voordelen opleveren en de risico's van huurachterstanden, armoede en
problematische schulden verminderen (i.s.m, Wonen Limburg).
Sociale kaart voor mensen met een klelne beurs (l.s.m. Stlchtlng De Pijler en
gemeenten Maastricht, Roermond en Venlo).
Opzetten van een Moedige Dialoog: een lokaal netwerk waarin bedrijven, overheden
en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners aan een duurzame
aanpak van geldstress, armoede en schulden werken.

In het eerste kwartaal van 2019 zal een toelichting aan de raad gegeven worden op deze
interventies.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

\
G

an

secretaris

Bijlage

:

Lijst van lokale initi

n

À

I

Bijlage

Lokale initiatieven

Sponsorwinkel

Weert

Toelichting
ln de Sponsorwinkel wordt tweedehands kleding én speelgoed ingezameld en verkocht door vrijwilligers. De opbrengst
van de verkoop wordt geheel besteed aan goede doelen in Weert
De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De voedselpakketten worden uitgegeven aan

mensen die dit hard nodig hebben.

Voedselbank

Weert
Kledingbank
Maasbracht

Vrijwillige
Administratieve
Ondersteuning
Weert (VAO)

Weerter
Minimagroep
Boekje'wegwijs
met een smalle
beurs'

Repair café

Bij de berekening voor het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat
mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dus, wat houdt men over nadat vaste lasten (zoals

huur, gas, water, licht en verzekeringen) betaald zijn.
Het verstrekken van kledi ng, schoeisel en verzorgingsproducten aan mensen uit de doelgroep stille armoede en werkende
armoede, die in het bezit zijn van een doorverwijzingsbrief van een erkende hulpverlener.

Vrijwilligers van VAO onde rsteunen mensen bij het zelf op orde brengen, verwerken en bijhouden van hun (financiêle)
administratie. Deze hulp is gratis. Dit doen zij voor mensen die zichzelf aanmelden, maar ook na doorverwijzing via de
gemeente Weert, Algemeen Maatschappelijk Werk en diverse andere instanties.

Sinds h et voorjaar van 2016 is Weert een burgerinitiatief rijker, namelijk de Weerter Minimagroep. Een groep gedreven
mensen die zich inzet voor mensen met een smalle beurs. Bijna alle leden zijn ervaringsdeskundigen. Zij kennen als geen

ander de problemen waar mensen met een minimum inkomen tegenaan lopen.
Boekje is een initiatief van de Weerter Minimagroep. Doel hiermee is enerzijds het bieden van een luisterend oor,
anderzijds mensen de weg te wijzen. ln het boekje is een bundeling van lokale initiatieven, zoals de Stichting Leergeld en
Stichting Minimavakantie, terug te vinden. ln het boekje staan ook bespaartips, goedkope recepten en kortingsbonnen.

Het Repair Café Weert is elke tweede zaterdag van de maand op de Dr. Kuyperstrat 22t open van 13:00 tot 16:00 uur
(uitgezonderd juli en augustus). Het is een initiatief van de wijkraad Groenewoud. Mensen met een defect huishoudelijk
apparaa!, textiel, fiets of computer kunnen h¡er terecht. Vrijwilligers zullen de producten dan kosteloos repareren indien
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mogelijk. Eventuele onderdelen moeten zelf worden aangeschaft (met hulp van een vrijwilliger). Voor de reparatie kan er
een vrijwillige bijdrage worden gedaan.
Zwemmen voor
gereduceerd tarief

Zwembad ijzeren man biedt op maandag en woensdagen (tussen 16-18 uur) zwemmen tegen een gereduceerd tarief aan

Vakantiebank

dat nodig hebben graag even genieten. Om een paar dagen los te zijn van een moeilijke
thuissituatie, orn nieuwe energíe op te doen en er zodoende weer een t¡jdje tegenaan te kunnen.
De Vakantiebank laat mensen die

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een vakantie van de vakantiebank moeten gezinnen op of onder bijstandsniveau leven
en al meer dan 5 jaar niet op vakantie zijn geweest. Er worden hier bewijzen van gevraagd. Een gedane aanvraag wordt
beoordeeld aan de hand van het leefgeld van het gezin en de motivatie. De Vakantiebank hanteert dezelfde leefgeldnorm
als de Voedselbank. Tevens dienen deelnemers in het bezit te zijn van een lopende WA-verzekering.
www.deva

Weerter minima
vakanties

Walk en talk

bibliotheek

ka

ntieba nk.nl

De stichting stelt zich ten doel om mensen uit de regio Weert, die het op welke manier dan ook moeilijk hebben (bv. door
ziekte of anderszins) tot rust te laten komen. De aanmelding staat open voor zowel gezinnen, als eenoudergezinnen en
alleenstaanden. Ook ouderen die alles voor hun kinderen hebben opgebracht komen hiervoor in aanmerking. Aan
mensen van de doelgroep kan "gratis" een vakantie worden aangeboden. Dit betreft een vakantie op een sfeervolle en van
vele faciliteiten voorziene camping in Zuid-Limburg. Men verblijft er in een volledig uitgeruste stacaravan van ca. 10 x 3,5
meter grootte, geschikt voor 6 personen. De stacaravan is voorzien van 3 slaapkamers, keuken, douche en toilet.

Walk&Talk wordt weergegeven als dé koffiepauze voor werkzoekenden. Op een laagdrempelige manier kan men hier
andere werkzoekenden ontmoeten om te netwerken en kennis en ervaringen te delen. De Walk&Talk biedt herkenning,
inspiratie en praktische tips bij de zoektocht naar werk. Het vindt plaats op elke derde woensdag van de maand bij
Bibliocenter in Weert van 09:30 uur tot L1:30 uur. (Wilhelminasingel 205, Weert)
Het Zelfregiecentrum ondersteunt mensen die om allerlei redenen minder

Zelfregie centrum

tot hun recht komen dan dat ze zouden willen.

Hét centrum voor mensen die de regie over hun leven weer in eigen hand willen nemen. Dit gebeurt door middel van een
open inloop, activiteiten, coaching en opvang www.wee rt.ze lfreeiece ntrum. n I

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 16:00 uur
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Kerst avond voor

iedereen

De 'Werkgroep voor iedereen' uit Weert organiseert al 14 jaar de ' Kerstavond voor iedereen'.
Ze vinden het belangrijk om

naast eenzaamheid ook verspillíng tegen te gaan. Voor deze avond wordt samenwerking gezocht met ondernemers
om
het voedsel dat zij over hebben aan de Werkgroep te doneren. Hierdoor zijn er geen kosten verbonden aan de avond
en
iedereen van harte welkom (aanmelding wel noodzakelijk).

is

De avond is gratis toegankelijk en zal plaatsvinden in Weert. Ook is er een gratis taxidienst beschikbaar.

De habbekrats

De Habbekrats is een tweedehands winkel in baby en kinderkleding. Mensen kunnen hier voor een lage prijs babyen
kinderkleding kopen. De winkel wordt bemand door mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt
en met vrijwilligers. De winkel is gelegen op Beekstraat 75 (www.facebook.com/dehabbekratsweert) en de
openingstijden zijn:
Dinsdag t/m vrijdag 11:00 uur tot 17:00 uur

10:00 uur tot 16:00 uur
maand verzo
de Zusters Bi
n een
warme maalti
voor mensen in armoede
Onder de naam Keent Onderneemt zet een groep bewoners uit de Weerter wijk Keent laagdrempelige activiteiten op
vanuit een huiskamer. Centraal staat het o ntplooien van talenten van buurtbewoners.
Zaterd

Samen eten

Keent Onderneemt

Een keer

