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Onderwerp
Onderzoek Aanvalsplan armoede

Voorstel
1. Een inbestedingsopdracht aan GGD Limburg-Noord te verstrekken voor het uitvoeren

van een onderzoek naar resultaten en effecten van het Aanvalsplan Armoede conform
bijgevoegde offerte van 27 september 2018 met kenmerk 592910.

Inleiding
Armoede en schulden hebben een groot negatief effect op het welzijn van inwoners en hun
kinderen. Het leven in armoede leidt tot schaamte, vermijdingsgedrag en eenzaamheid.
Armoede kan onder meer leiden tot psychische klachten (depressie), lage participatie, laag
zelfbeeld, eet- en slaapstoornissen, wantrouwen, verergering psychosomatische klachten,
relatieproblemen en sociaal onaangepast gedrag. Kortom: mensen in armoede zijn vaak
minder gelukkig. Het Aanvalsplan armoede kan voor inwoners een kentering betekenen en
hun algehele welzijn bevorderen.
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.

Beoogd effect/doel
Een onderzoek uit te voeren naar de resultaten en eftecten van het Aanvalsplan armoede
Weert 2018-2020.

Argumenten
1.1 Het onderzoek is noodzakelijk om de effecten en resultaten van het Aanvalsplan

armoede 2018-2020 te kunnen meten.
Vanuit het onderzoek wordt inzicht verkregen in:
- welke interventies het meest kansrijk zijn om in te zetten (o.a. vanuit kwalitatief

onderzoek onder de doelgroep en inzichten vanuit gedragsverandering);
- indicaties van impact van het armoedebeleid (o.a. vanuit (proces)evaluatie van

specifieke interventies en cijfers vanuit de GGD-monitor);
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- de specifieke situatie in Weert om iedereen in beeld te krijgen. Hoeveel mensen
leven in armoede? Welke subgroepen kunnen we onderscheiden?

1.2 Sturen op effecten is een speerpunt in het Programma "Weert koerst op verbinding"
2018-2020.

1.3 Een opdracht aan de GGD Limburg-Noord (GGD-LN) kent geen aanbestedingsplicht.
Er is sprake van een (quasi) inbesteding op basis van aftikel 2.24 van de
Aanbested ingswet.

1.4 GGD-LN bewaakt, beschermt en bevordert de volksgezondheid vanuit haar reguliere
taken en kent Weert en haar inwoners van daaruit goed.
GGD-LN doet structureel onderzoek naar de (brede) gezondheid van burgers. GGD-LN
heeft veel cijfers en gegevens beschikbaar die mede basis kunnen vormen voor dit
specifieke onderzoek naar armoede.

1.5 GGD-LN werkt voor het kwalitatieve deel van het onderzoek samen met
g es peci a I i seerde d es ku n di ge n.
GGD-LN haalt de ontbrekende kennis over gedragsverandering en vertaling naar
concrete interventies binnen via onderaannemerschap van het Lectoraat Publab van de
Hoge School Utrecht en To Remind You.

Kanttekeningen en risico's
Een eerdere toezegging vanuit de provincie Limburg om de kosten voor onderzoek te
betalen is ingetrokken. Wel is een subsidie verstrekt voor interventies gericht op kinderen
in armoede. De provincie hoopt dat'daarmee de kosten voor het ondezoek vanuit het
gemeentelijke gelden binnen het projectbudget tot uitvoering kan worden gebracht'.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De looptijd van het onderzoek is 36 maanden. De betaling van het onderzoek (totale
kosten € L45.O42,-) wordt over 3 jaren verspreid. Binnen de begroting van het
Aanvalsplan armoede is rekening gehouden met een onderzoek. Er is meerjarig voldoende
budget om de kosten, verdeeld over 3 jaar, op te vangen (onder voorbehoud van
vaststelling van de conceptbegroting 2019).

Uitvoering/evaluatie
- Betrokken partijen kunnen per oktober 2018 starten met (de opzet van) het

ondezoek.
- De coördinator armoedebestrijding voert de regie over het onderzoek.
- Het onderzoek heeft een kwantitatief en een kwalitatief deel. Gedurende het

onderzoek zal steeds aandacht zijn voor het vertalen van onderzoeksresultaten naar
tastbare gedragsinterventies, zodat de beoogde effecten ook behaald gaan worden.

Com mun icatie/ participatie
De onderzoekers hebben ruime ervaring met moeilijk bereikbare doelgroepen. Bewezen
effectieve manieren van communiceren met de onderzoeksgroep worden ingezet. Daarbij
zlJn tijd en vertrouwen belangrijke voorwaarden. De o¡rtler¿oekers rrr¿rkerì gebruik vatt/
zullen samenwerken met vertrouwde sleutelfiguren binnen de betreffende doelgroep in

Weert.

Overleg gevoerd met
Intern:
- Marie-Lou Rosbergen, Ingrid Willems, Saskia Doek, Dinie Louwers (OCSW)
- Patricia Vos (financiën)
- Jos Schreijen (inkoopadviseur)
Extern:
- Angelique van de Kar, Carla Maessen, Brenda de Ruiter (GGD-Limburg Noord)
- Reint Jan Renes, Sandra Bukman (Lectoraat Publab, Hoge School Utrecht)
- Hanneke de Bruin ( To Remind You)
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Bijlagen:
- Offerte onderzoek d.d. 27 september 2018, met kenmerk 592910.
- Concept overeenkomst onderzoek armoedebeleid Weert d.d. 24 oktober 2018
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