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Beste meneer Van Dooren,

Op 18 juli 2018 stuurde u ons een aantalvragen over uitvoeringsactiviteiten van het
armoedebeleid. In deze brief leest u de antwoorden op deze vragen.

Vraag 1
Waarin onderscheidt zich de uitvoering van het Aanvalsplan ten opzichte van de vele
activiteiten die thans reeds door diverse organisaties en belangengroepen worden
ontplooid in het kader van de bestrijding van de armoede?
Antwoord
De uitvoering van het jaarplan is reeds gestart en betreft nieuwe en bestaande
activiteiten. Het gaat hierbij niet om het verschil tussen bestaande en nieuwe activiteiten,
maar om de samenhang te versterken en in te zetten op de noden die er nog zijn. Intentie
is om goed af te stemmen en elkaar te versterken.

Yraag 2
In Dagblad De Limburger van 18 juli 2018 wordt tevens melding gemaakt van de
mogelijke productie van een theaterstuk door het Munttheater over Armoede. Dit als
onderdeel van de uitvoering van het Aanvalsplan armoede. De kosten hiervoor worden
geraamd op 100.000 euro. Naar aanleiding daarvan de volgende vragen:
Waarom wordt dit geld niet ingezet om mensen die in armoede leven daadwerkelijk te
helpen?
Antwoord
Het theaterstuk zal alleen dan doorgaan als er extra geld gevonden wordt via fondsen
en/of subsidies. Vanuit het door de raad beschikbaar gestelde budget wordt deze activiteit
niet uitgevoerd.

Vraag 3
Met welke gelden wordt deze productie bekostigd?
Antwoord
Er is voor de uitvoering van het aanvalsplan subsidie bij de provincie aangevraagd. Op dit
moment is vanuit de provincie alleen geld beschikbaar gesteld dat rechtstreeks ten goede
komt aan kinderen in armoede. Wij hebben echter voor de productie van deze voorstelling
een aanvullende vraag bij de provincie neergelegd. De provincie beraadt zich op dit
moment op een mogelijkheid van subsidie.
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Vraag 4
Is het College van mening dat de productie van genoemde voorstelling iets toevoegt aan
het Armoedebeleid in Wee¡t? Zo ja, wat dan?
Antwoord
Waar het om gezinnen met armoedeproblematlek gaat wordt vaak meer over dart rrteL de
burger gesproken. Door niet over maar daadwerkelijk met de mensen zelf een
theatervoorstelling te maken over armoede, geef je mensen een podium en de erkenning
dat zij er toe doen. Armoede wordt vaak in stilte geleefd, met gevoelens van schaamte en
beoordeeld door anderen. Het vertellen en uitbeelden van het echte verhaal breekt met
clichés en vooroordelen en draagt in positieve zin bij aan het zelfbeeld van de mensen die
het betreft. Daarbuiten geeft het inhoud en richting aan het gesprek in de samenleving
over armoede.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Tania van Duuren van de
alclelirrg Orrderwijs, Cultuur, Spoft en Welzijn. Zij is bereikbaar op telefoonnummer
(0495) 57 58 20 en per e-mail op T.van.Duuren@weert.nl.
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