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Voorstel

1.
2.
3.

Het jaarplan 2018 armoedebestrijding vast te stellen.
Subsidies ter uitvoering van het Aanvalsplan Armoede 2Ot8-2020, tot maximaal
het einde van de looptijd van dit plan, als incidentele subsidie te verstrekken op
basis van artikel 4:23 derde lid onder d. van de Algemene wet bestuursrecht.
Voor de onder punt 2. bedoelde subsidieverstrekking (verlening en vaststelling),
mandaat te verlenen aan de sectordirecteur en ondermandaat aan het

afdelingshoofd OCSW, onder voorwaarde van voorafgaande afstemming met de
verantwoordelijk portefeuillehouder en binnen de in het plan vastgestelde

4.

beleidskaders.
De raad te informeren via de TILS-Iijst.

Inleiding
De gemeenteraad heeft eind 2077 unaniem het Aanvalsplan Armoede Weert 2OL8-2O20
vastgesteld. In het aanvalsplan ligt de belangrijke opgave om armoede onder de inwoners

structureel terug te dringen.
Dit kan de gemeente niet alleen. De sleutel tot succes ligt in de integrale samenwerking
tussen de gemeente, inwoners en professionele instanties en het vergroten van de
gezamenlijke impact.
Het jaarplan dient om daadwerkelijk tot uitvoering van het aanvalsplan te komen.

Beoogd effect/doel
Uitvoering geven aan de missie'Niemand in Weert leeft of groeit op in armoede'.
Positieve gezondheid is hierbij de dragende

kracht. (Positieve gezondheid: Het vermogen van
mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk
eigen regie te voeren.)
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1

Een jaarplan is nodig om daadwerkelijk tot uitvoering van het aanvalsplan te komen.
In het jaarplan zijn concrete acties opgenomen.
Bu itenwette I ij ke su bsid i e
Subsidie mag alleen worden verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift

(subsidieverordening/subsidieregeling) dat regelt voor welke activiteiten subsidic
wordt verstrekt. Deze voorwaarde geldt niet als in de begroting de naam en het
/rnavimaleì cuhqidiehedrao
ziin ônoenomen of als sorake is van nieuwe initiatieven die
'-3
-'J
maatschappelijk wel gewenst zijn maar waarvoor (nog) geen wettelijk voorschrift is
vastgesteld. Het laatste is hier het geval. Laatstgenoemde uitzondering geldt voor
maximaal 4 jaar. Uiterlijk dan moet de keuze worden gemaakt om alsnog een wettelijk
voorschrift vast te stellen of met de subsidiëring te stoppen. Deze vraag dient
meegenomen te worden bij de evaluatie van het Aanvalsplan in 2020.
3. 1 (Onder) Ma ndaatverlen i ng
Om praktische redenen is het gewenst dat de subsidiëring in (onder)mandaat kan
worden uitgevoerd. Het door de raad vastgestelde Aanvalsplan armoede alsook
bijbehorendc financiële middelen bieden hiervoor de benodigde beleids- en financiële
kaders. Afstemming met de verantwoordelijk portefeuillehouder is bestuurlijk wel
gewenst. Zie ook adviespunt 4.1.
4.1 De raad heeft aangegeven tussentijds geînformeerd te willen worden'

Kanttekeningen en risico's
Onvoorziene omstandigheden waardoor met name vrijwilligers hun taken niet/deels
kunnen uitvoeren, is een risico. luist de samenwerking met en de uitvoering door partners
(professioneel en vrijwillig) is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het
aanvalsplan, Bestrijding van armoede is uiteraard geen exclusief gemeentelijke
inspanning.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De gemeenteraad heeft met ingang van 2018 een structureel budget beschikbaar gesteld
voor armoedebestrijding van € 400.000,-, in de jaren 2018-2020 aangevuld tot € 650.000
per jaar (dekking aanvullend bedrag t.l.v. reserve sociaal domein). De uitgaven voor
armoedebestrijding in 2018, inclusief de uitvoering van het jaarplan 2018, vinden binnen
dit budget plaats.
Daarnaast heeft de provincie een subsidie toegekend voor 3 jaar, een totaalbedrag van €
250.000,-. Dit bedrag zal ingezet worden voor activiteiten zoals opgenomen in het
aanvalsplan armoede.

Uitvoering/evaluatie
In het vierde kwartaal 2078zal een jaarplan 2019 worden voorgelegd aan uw
college, samen met een voortgangsrapportage over 2018.
Maastricht University ontwikkelt een meet- en stuurmodel om de effecten van de
aanpak gericht op armoede te kunnen monitoren en daar waar nodig bij te sturen.
De O-meting is in het 3e kwartaal 2018 afgerond.
Bij gewenste voortzetting van subsidiëring na 202O van activiteiten ter uitvoering
van bestrijding armoede in Weert, hiervoor uiterlijk in het vierde kwartaal 2020
alsnog een wettelijk voorschrift vaststellen.
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Communicatie/ participatie
Gemeenteraad wordt via de TILS-lijst geÏnformeerd
In het 4e kwartaal 2018 is de beoogde publiekscampagne inzetbaar. College van
B&W wordt hier t.z.t. over geinformeerd.
De verstrekte subsidies worden opgenomen in het gemeentelijke subsidieregister.
Het verleende (onder)mandaat wordt op de voorgeschreven wijze gepubliceerd en
daarna opgenomen in de vigerende (onder)mandatenregeling afdeling OCSW.

Overleg gevoerd met
Intern:
OCSW: Ingrid Willems, Dinie Louwers, Lilian Fonteyn, Riek Klaessen, Lilian van
Grimbergen, Marie-Lou Rosbergen
WIZ: Maartje Lambers, Gerti Heijkers, Ümülgül Tasim, Petra van Haren, Nancy Peeters,

Inge Muskens
Financiën: Patricia Vos
Extern: Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Werk.Kom, Stichting VAO
Weert e.o, Punt Welzijn, Onderwijs, Stichting De Pijler, Provincie Limburg, Maastricht
University
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