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1". Beschrijving Jaarplan 201-8

L.1-

Aanleiding

De Weerter gemeenteraad heeft eind 2017 unaniem het Aonvalsplon Armoede Weert 2078-2020

aangenomen.

ln 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.
Eén van de partners is de Provincie Limburg. Vanuit de gezamenlijke belangen (Sociale Agenda

Limburg 2025, motie kinderwelzijn en bestrijding kinderarmoede) faciliteert zij met inbreng van
financiële middelen, kennis en netwerk.
Om daadwerkelijk tot uitvoering van het aanvalsplan te komen dient dit jaarplan 2018. Hierin wordt
een heldere opbouw geschetst van de te realiseren acties uit het aanvalsplan.
1-.2 Doel

Uitvoering geven aan de missie 'Niemand in Weert leeft of groeit op in armoede'. Positieve
gezondheidl is hierbij de dragende kracht.

1.3 Beoogd resultaat
Resultoat von de samenwerking

t.
2.
3.

Gericht(er) kunnen sturen op het stimuleren van positieve gezondheid; welke initiatieven en
interventies werken wel en welke niet of minder goed;
Diverse part¡jen in samenhang die hun krachten structureel versterken;
Maatschappelijke effectiviteit van een doelgroepgerichte aanpak aantoonbaar gemaakt op
de dimensies van positieve gezondheid;

Resultaot voor de doelgroep
Het taboe en de schaamte rondom armoede wordt doorbroken;
lnwoners ervaren dat zij er niet langer alleen voor staan;
lnwoners ervaren door middel van diverse projecten concrete aandacht voor het onderwerp
armoede;
Hogere waardering van de eigen positieve gezondheid (gericht bijdragen aan 'Limburg

L
2.
3.

4.

Positief Gezond');

5. Structurele vermindering van het aantal kinderen (en ouders) in armoede;
6. lnterventies sluiten beter aan op de behoefte.
1.4 Sociale en maatschappelijke effecten
lnvesteren in armoede loont. Het uitvoeren van het aanvalsplan armoede resulteert in een toename
van het welzijn van inwoners en een besparing van maatschappelijke kosten.

1

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

z

Armoede en schulden hebben een groot negatief effect op het welzijn van mensen. Het leven in
armoede leidt tot schaamte, vermijdingsgedrag en eenzaamheid. Armoede kan onder meer leiden
tot psychische klachten (depressie), lage participat¡e, laag zelfbeeld, eet- en slaapstoornissen,
wantrouwen, verergering psychosomatische klachten, relatieproblemen en sociaal onaangepast
gedrag.
Door armoede preventief aan te pakken en mensen in armoede concreet hulp te bieden, gaan we
bovenstaande problemen tegen. Dit biedt inwoners de mogelijkheid om ook daadwerkelijk meer
betrokken te zijn bij de samenleving. Zij maken minder gebruik van maatschappelijke voorzieningen
en kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan de maatschappij. Denk hierbij onder andere aan
deelname aan de arbeidsmarkt, het doen van vrijwilligerswerk, het bieden van mantelzorg en een
goed voorbeeld zijn voor kinderen.
1-.5

Relatie met andere projecten, producten, beleidsterreinen

Armoedebestrijding past op heel veel beleidsterreinen en projecten van de gemeente en daarbuiten.
Binnen het sociale domein ligt de relatie het sterkst. Jeugdbeleid, Wmo, Participatie en
schulddienstverlening zijn verweven in het armoedebeleid. Voor dit uitvoeringsplan beperken we ons
tot de punten zoals opgenomen in Aonvalsplon Weert 2018-2021 en Aonpak Armoede Weert.

2. Beheersing Uitvoeringsplan
2.1, Prolectstructuur
Armoede somen aonpakken!bestaat uit 4 pijlers

L
2.
3.
4.

Aanvalsplan Armoede Weert

Meet- en stuurmociel
Weert Presenteert
Aanvullende maatregelen

De projectorganisatie ziet er als volgt uit:

we rkgroep
Aanvalsplan

Meetinstrurn

ent

Stuurgroep
ln de stuurgroep zijn vertegenwoordigd:
Martijn van den Heuvel (opdrachtgever en project wethouder)

-

PaulSterk(wethoucler)
Hans Jansen (ambtelijk opdrachtgever)
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Op afroep zal de gedeputeerde van de provincie aanschuiven bij de stuurgroep.
Regiegroep
ln de regiegroep zijn vertegenwoordigd:

-

Frank van Beeck ( coördinator participatie en zorg, gemeente Weert)

Tanja van Duuren (coördinator armoedebestrijding gemeente Weert)
Frank Gielen (beleidsadviseur provincie Limburg)

Werkgroepen
Per pijler wordt een werkgroep gevormd, waar de coördinator armoedebestrijding onderdeel van
uitmaakt. Zij is de verbindende factor naar de regiegroep. Tevens is dan het totale overzicht geborgd.
ln de werkgroep Aanvolsplon zijn vertegenwoordigd:

-

Tanja van Duuren (coördinator armoedebestrijding gemeente Weert)
Lilian Fonteyn (ondersteuner)

MaartjeLambers(beleidsmedewerkerinkomen)
lngrid Willems (beleidsadviseur OCSW)
Afhankelijk van het onderwerp worden partners/vrijwilligers/ervaringsdeskundigen
uitgenodigd.

ln de werkgroep Meetinstrument zijn vertegenwoordigd:

-

Tanja van Duuren (coördinator armoedebestrijding gemeente Weert)
Dinie Louwers (business controller sociaal domein)
Frank Gielen (beleidsadviseur provincie Limburg)
Carl Verheyen (lnstitute

fot Public Health)

Maria Jansen (University of Maastricht/ Academische Werkplaats Publieke Gezondheid)
Carla Maessen, GGD-Limburg Noord

ln de werkgroep Weert Presenteert zijn vertegenwoordigd:

-

Tanja van Duuren (coördinator armoedebestrijding gemeente Weert)

Brigitta van Eck (directeur Munttheater)
Linda Vriens (beleidsmedewerker Wmo)

ln de werkgroep Aonvullende maotregelen zijn vertegenwoordigd:

-

Tanja van Duuren (coördinator armoedebestrijding gemeente Weert)

MaartjeLambers(beleidsmedewerkerinkomen)
lngrid Willems (beleidsadviseur OCSW)

2.2 Geld
Het aanvalsplan armoede is en blijft een dynamisch ontwikkeltraject, dat wordt uitgevoerd in

samenwerking met ketenpartners en inwoners. Noodzaak, vraag en aanbod spelen hierbij een rol.
Om die reden wordt er gewerkt met een budget voor 3 jaar. Dit biedt de mogelijkheid om juist die
maatregelen in te zetten die gewenst, noodzakelijk en succesvolzijn. Gemeente Weert blijft na deze
periode van drie jaar bovendien investeren om de effecten duurzaam in de samenleving te
verankeren. De gemeenteraad heeft hiertoe met ingang van 20L8 een structureel budget
beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding van € 400.000,-, in de jaren 2078-2020 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. De províncie heeft daarnaast een subsidie voor 3 jaar toegekend, een totaalbedrag van
maximaal € 250.000. Dit bedrag zal ingezet worden voor activiteiten zoals opgenomen in het
aanvalsplan armoede.
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2.3 Informatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel in de uitrolvan het aanvalsplan. Het informeren,
betrekken, luisteren naar en samen optrekken wisselen elkaar af. De cnördinator armoedebestrijding
is hier primair verantwoordelijk voor.
De gemeenteraad zal via de TILS-lijst op de hoogte gehouden worden van de voortgang. ln

het eerste kwartaal van 201-9 wordt de raad geïnformeerd over de o-meting van het
onderzoek, uitgevoerd door Maastricht University.
Het College wordt geïnformeerd in de collegevergaderingen. Het armoedebeleid, de
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portefe uil lehouderove rleggen.
De stuurgroep komt 2x per jaar samen waarin de voortgang besproken wordt en verdere

richting bepaald.
De Regiegroep komt 2x per jaar samen en bereidt de punten voor de stuurgroep voor.
Betrokken gemeentelijke afdelingen worden doorlopend geraadpleegd en geïnformeerd.
Maatschappelijke partners zijn betrokken en nemen deel aan netwerksessies.
lnwoners worden via aanschuiftafel, weekblad, website, belangenvertegenwoordigers en de
uit te rollen publiekscampagne geïnformeerd, betrokken en geconsulteerd.

2.4rijd
Dit uitvoeringsplan heeft een looptijd van 20L8-2020.

2.5 Scope
Armoede beslaat meerdere beleidsterreinen. Binnen het sociaal domein voert de gemeente vele
taken uit, die invloed hebben op (de bestrijding van) armoede. De reikwijdte van dit plan beslaat de 4
pijlers, genoemd onder 2.L . Bíj nieuwe initiatieven zal de coördinator armoedebestrijding, in overleg
met betreffende beleidsmedewerker, de keuze maken het op te nemen binnen het armoedebeleid of
aan te laten sluiten bij een ander beleidsterrein binnen het sociaal domein.

2.6 Risico's
De bestrijding van armoede heeft als voornaamste rlsico:

Samenwerking. Bestrijding van armoede is geen exclusief gemeentelíjke inspanning. Juist de
samenwerking met en de uitvoering door partners (professioneel en vrijwillig) is daar een belangrijke
voorwaarde voor. Er kunnen omstandigheden voordoen waardoor met name vrijwilligers hun taken

niet/deels kunnen uitvoeren. Risico is dat vrijwilligers het onvoldoende oppakken of dat er
onvoldoende vrijwilligers zijn.
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3. Uitvoering
3.1- Aanvalsplan
Het Aanvalsplan Armoede Weert is gericht op actieve armoedebestrijding door middel van een samenhangend geheel aan incidentele en structurele maatregelen.
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar inkomen, maar naar de inwoner of het gezin als geheel. Onderwerpen als (positieve) gezondheid, huisvesting, opvoeding,
scholing, sociale contacten en deelname aan activiteiten krijgen alle aandacht. Bij de aanpak wordt actief ingezet op het leggen van contact met inwoners die armoede
ervaren. De ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte van de inwoner (of het gezin). Zelfredzaamheid is daarbij niet het uitgangspunt, maar het doel.

Armoede in Weert wordt vanuit 4 invalshoeken aangevallen:

1.
2.
3.
4.

Preventie

Actieve armoedebestrijding
Verborgen armoede uit de verborgenheid halen
lnwoners die armoede ervaren staan er niet alleen voor

Interventies 2018
De acties en interventies die opgepakt gaan worden, staan in onderstaand schema. Dit overzicht is geen statisch gebeuren. Er kunnen ¡nterventies bijkomen en er zal
soms een interventie afuallen als er geen draagvlak blijkt te zijn of door andere redenen geen haalbaarheid wordt verwacht.
Aanstellen coördinator en
ondersteuner
armoedebestrijding

n.v.t.

Kennismaken
ldeeën verzamelen
Verbindingen leggen

Vrijwilligers
lnwoners
Ambtenaren

Afdelingshoofd OCSW

Coördinator
armoedebestrijding

Professionals

ln kaart brengen netwerk
(intern en extern) en hun
diensten rondom armoede
Ontwikkelen meet- en
stuurmodel en uitvoeren
onderzoek

L maart is een coördinator

Le

kwartaal 2018

werkzaam

n.v.t

Ondersteuner
armoedeaanpak

lnwoners

UM/GGD-LN

Coördinator kent en legt
verbindingen tussen de
betrokkenen bij armoede en
weet wat zii(kunnen) doen
Er is een (volledig) overzicht
van het netwerk en hun
diensten rondom armoede
lnzicht in de effecten van de
diverse interventies en
daarop sturen

Continu proces

2e

kwartaal2018

O-meting 3e kwartaal

2018
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Netwerksessies

Conferentie over armoede

bedrijven/zzp,
lnwoners,
jeugdigen

Coördinator
armoedebestrijding

Met inwoners thema's
uitdiepen en oplossingen
bedenken en/of uitvoeren

Professionals en

Coördinator
armoedebestrijding
samen met andere
gemeenten in Midden-

Aa

vrijwilligers

2-L2 jarigen

Kinderzwerfboek

Per thema met de juiste

Coördinator
armoedebestrijding

Professionals,

Netwerksessies

Limburg
basisscholen

4" kwartaal2018

organisaties oplossingen
bedenken en/of uiWoeren

nwezigen zijn geïnspi reerd

4e kwartaal2018

3e

kwartaal2018

4e

kwartaal2018

om zich blijvend in te zetten
voor a rmoedebestrijd ing

Op basisscholen staat een
zwerkboe kenkast, waa rdoor

alle kinderen vrij toegang
hebben tot een gevarieerd

Taal-computerplan ter
bestrijding van
laaggeletterdheid bij
ouders

6-12 jarigen en hun

Workshops bij

lnwoners

levensgebeu rtenissen

-

:

Ouderschap
(Echt)scheiding
Ontslag

(laaggeletterde)
ouders

Beleidsmedewerker
preventief jeugd beleid
en basisscholen

AMW, Punt Welzijn,
beleidsmedewerker
inkomen

aanbod aan boeken
MBO-leerlingen worden
ingezet om ouders

4" kwartaal 2018

digivaardig te maken,
waardoor zij taallessen met
hun kinderen kunnen doen.

Mensen krijgen

Start 4" kwartaal 2018

psychosociale steun en
inzicht in hun (financiële)
situatie na een

levensgebeurtenis

faillissement
Arbeidsongeschiktheid
Statushouderschap
18 jaar? En dan?
Na overlijden partner
Na de biistand
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Publiekscampagne

lnwoners

Coördinator
armoedebestrijding

Met een herkenbaar
beeldmerk een gevarieerd
aanbod uitbrengen van
publicaties en andere
uitingen om de interventies
onder de aandacht te

Start 4" kwartaal 2018

brengen

Gerichte inzet landelijke
hulpmiddelen:

-

lnwoners

Beleidsmedewerker
inkomen en
maatschappelijke
partners

Hulpmiddelen zijn lokaal
ingericht en toegankelijk
voor inwoners, waardoor
mensen meer gebruik maken
van (lokale) regelingen

3e

lnwoners

Juridisch loket

3" kwartaal2018

lnwoners

Coördinator
armoedebestrijding

Medewerkers van JL loodsen
mensen door naar vormen
van hulpverlening, waardoor
mensen sneller de juiste
hulp krijgen
Met een herkenbaar
beeldmerk een gevarieerd
aanbod uitbrengen van
publicaties en andere
uitingen om de interventies
onder de aandacht te

Regelhulp.nl (weert

info)
Fb over financiële
opvoeding
Startpunt Geldzaken

NIBUD-website
Landelijk project

Multiproblematiek

Publiekscampagne

4e

kwartaal2018

kwartaal2018

brengen
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Mensen leggen eenmalig
hun financiële situatie voor
om gebruik te maken van
diverse voorzieningen
binnen Weert
Er is een locatie in Weert
waar mensen voedsel
kunnen achterlaten/ophalen

continu

3e

kwartaal 2018

De Pijler, coördinator

Er is een website waarop je

4e

kwartaal2018

armoedebestrijding,
Maastricht, Venlo,

Zo veel mogelijk één loket

Mensen met een

Teamleiders Wmo,

voor aanvraag alle
voorzieningen/fondsen

laag (besteedbaar)

SDV en Participatie,

inkomen

lokale fondsen

Foodsharing

lnwoners

Vrijwilligers

(burgerinitiatief)

Sociale kaart van Weert
e.o.

Voucher kleding
sponsorwinkel ipv
kledingbank
Onderzoeken

lnwoners

Mensen met een

Roermond
Punt Welz¡jn/

laag {besteedbaar)

sponsorwinkel

kunt zien welke low budget
voorzieningen er in de stad,
dorp, buurt zijn
Mensen kunnen lokaal (dicht
bij huis) kleding uitzoeken.

Beleidsmedewerker
inkomen en CZ

lnzicht in de kosten van
uitbreiding collectieve

inkomen
lnwoners

conseq uenties uitbreiden
col lectieve zorgverzeke ring

Draagvlakonderzoek naar
lokale afdeling Stichting
Urgente Noden Nederland
Onderzoeken mogelijkheid

4e kwartaal 2018

3" kwartaal2018

zorgverzekering door
verruiming inkomensgrens

lnwoners met een

Stg SUNN, coördinator

laag (besteedbaar)

armoedebestrijding ,
AMW, Punt Welz¡jn
Beleidsmedewerker
inkomen

inkomen
lnwoners met
inkomen tot 130%

om meedoen-bijdrage uit
te breiden naar 130% van

van sociaal

sociaalminimum

minimum

en/of uitbreiding doelgroep
en politieke besluitvorming
lnzicht in het lokale
draagvlak voor een Weerter
afdeline SUNN
lnzicht in de gevolgen van
uitbreiding van de meedoenbijdrage naar 130% van
sociaal minimum en politieke

3" kwartaal 2018

3e

kwartaal20L8

besluitvorming
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Uitbreiding

Mensen met

schuldd ienstverlening

schulden

Voorlichting Bereken uw
recht

lnwoners

Doorontwikkelen

Ka

nsrijk

Bijstandsgerechtigd

in de Wijk

en

Onderzoeken

P-wetters

arbeidsvoorwaarden
P-wetters
Onderzoeken armoedeval

Werkenden rond
minimumloon

Afdelingshoofd WIZ
AMW en Vraagwijzer
en beleidsmedewerker
inkomen
Beleidsmedewerker
participat¡e en
Werk.kom
Beleidsmedewerker
participatie, Risse

Regisseur sociaal

juridische
dienstverlening

Er is extra formatie in het

team SDV ingezet
lnwoners kunnen gratis
voorlichting krijgen over de
diverse regelingen
Kansrijk in de Wijk wordt
ingezet op klussen vanuit
leefbaarheid en
openbaargebied
lnzicht in
arbeidsvoorwaarden van Pwetters en politieke
besluitvorming
Er is inzicht in de val van het
besteedbaar inkomen van
werkenden door wegvallen

2" kwartaal20l-8
2e

kwartaal2018

3" kwartaal2018

4" kwartaal2018

2e

kwartaal2018

van toeslagen ed.
Onderzoeken wenselijkheid

lnwoners

van invoering methode
Mobility Mentoring2

Aanpak incassokosten

gemeente

Starten pilot, waarin mensen
met meer dan t hulpvraag
via de methode van MM
worden geholpen en
gewerkt wordt aan
(financiële ) redzaamheid

Pilot 4" kwartaal 2018

Consulent

Bij treffen van

4" kwartaal 20L8??

terugvordering en
verhaal

betalingsregeling worden er
geen extra (incasso)kosten in
rekening gebracht

AMW,

Wonen Limburg

Mensen met
betalingsachterstan
d

2

ocswwtz,

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. lnzichten uit de hersenwetenschap laten zien

kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen.
Deze aanpak van Mobility Mentoring@ combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de
ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. Deze aanpak is inzetbaar bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale problemen willen oplossen.
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I

zicht kr¡jgen in kosten
tschermingsbewind en

tnwoners

Beleidsmedewerker
inkomen

Overzicht wanneer en voor

2e

kwartaal2018

welke doelgroepen
bescherm i ngsbewind wordt

ogelijke maatregelingen
n kosten te reduceren

ingezet

Doorkijk

coördinator
armoedebestrijding

Coördinator kent en legt
verbindingen tussen de
betrokkenen bij armoede en
weet wat zij (kunnen) doen

Continu proces

lnwoners,
kinderen
Ouderen (KBO)

KBO, VAO

Met alle doelgroepen is
afstemming, waardoor
interventies goed aansluiten
bi tnwoners
Ouderen kunnen gratis
workshops volgen over
administratie, waardoor ze
overzicht houden (ook na
overlijden partner)

Paar keer per jaar

bedrijven/zzp,

coördinator
armoedebestrijding

aþldspelin primair
onderwijs

11-12 jarigen

VAO en basisscholen

Groepen 8 hebben via spel
kennisgemaakt met geld
uitgeven en sparen

2e

Geldlessen op voortgezet

L5-L7 jarigen

VAO en VO-scholen

Derdejaars ll hebben 5
lessen over omgaan met geld
gevolgd

L" kwartaal2019

ldeeën verzamelen
Verbindingen leggen

Vrijwilligers
lnwoners
Ambtenaren
Professionals

rksessies

Administratieve
ng ouderen

onderwijs

Professionals,

1" kwartaal2019

kwartaal2019

7L

LEF

geldlessen op MBO

Naschoolse activite¡ten po

16-20 jarigen

Gilde

ll hebben lessen over
omgaan met geld gevolgd

Schooljaar 2OL8-2OL9

Kinderen van ouders
met een laag

basisscholen,

Kinderen doen mee met
bestaande en nieuwe
naschoolse activiteiten en
hebben gelijke kansen door

l"e

inkomen

kinderopvang, Punt
Welzijn

kwartaal2019

deelname aan
geo rga niseerde activiteiten

in de wijk

Meldingen van CZ,VGZ bij
achterstand
Meldingen WML b¡j
achterstand

tnwoners

Trainen regisseurs sociaal
domein

Regisseurs Sociaal

Teamleiders
Participatie en Wmo

Regisseu rs vragen bewuster
door op het thema armoede
en herkennen signalen beter
en eerder

1."

Domein

Onderzoeken haalbaarheid
van verruiming
voorwaarden
kwijtschelding BSGW

lnwoners met een
laag inkomen

Beleidsmedewerker
inkomen

lnzicht in de kosten en

1" kwartaal2019

Maatjesprogramma en

lnwoners met

coaching

schulden

SDV- gemeente en

AMW

Gemeente of AMW benadert

Nader te bepalen

mensen na 2 maanden

betalingsachterstand

kwartaal

201-9

consequenties van
verruim ing voorwaa rden

kwijtschelding BSGW en
politieke besluitvorming
Nader te bepalen

L2

Onderzoeken haalbaarheid
van moestuin voor de
Voedselbank

Schoolontbijt

Onderzoeken uitbreiding
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van een moestuin, gerund
door vrijwilligers met
opbrengst voor de
Voedselbank

Kinderen van ouders

met een laag
(besteedbaar)

inkomen

Jongeren Tot27 jaar

zonder

Volwassenen in
traject bij Werk.kom

2e

kwartaal 2019

Nader te bepalen

Kinderen op
basisscholen

startkwalificatie
Uitbreiden instrumenten
Werk.kom voor

Vrijwilligers en
inwoners met een
laag inkomen

Beleidsmedewerker
inkomen en
deelnemende
winkeliers

Werk.kom,
beleidsmedewerker
participatie,

coördinator RMC
Werk.kom,
beleidsmedewerker
participatie

lnzicht in de kosten
uitbreiding
kinderkledingdagen en
politieke besl uitvorming

2" kwartaal2019

Nader te bepalen

Nader te bepalen

1.3

3.2 Meet- en stuurinstrument
Een meet- en stuurmodelwordt ontwikkeld om de effecten van de

aanpak gericht op armoede te kunnen monitoren en daar waar nodig
bij te sturen. Dit meetmodel sluit aan op de verschillende dimensies
van het gedachtengoed Positieve Gezondheid, zoals dat ook door de

provincie Limburg is omarmd voor de Sociale Agenda Limburg 2025.
Dit meet- en stuurmodel wordt zo opgezet dat het ook gebruikt kan
worden bij andere beleidsterreinen en daarnaast ook herbruikbaar is in
a ndere gemeenten, samenwerkingsverbanden of anderszins.

Meet- en stuurrrlod€l

Aanvalsplan
årmôedè

Theater als
tra nsformatie,

¡nstrument

Effect ôp posit¡eve gêrôndhe¡c
'mensen iñ ârmoffie

Vera ntwoordelijkheden

Gemeente: opdrachtgever, aanjager, regie voeren op proces en resultaat
M a ostri cht U n ive rsity: Ontwikkelen meetinstrument en u itvoe re n onderzoek

lnstitute of Public Heolth: technísch faciliteren meetmodel
Provincie: Meedenken, verbinden van good practices, bewaken van brede inzetbaarheid meetmodel
Planning
onderzoeksopzet
0-meting
L-meting
Bijstellen acties
Eindmeting
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Gemeente
UM
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3.3 Weert Presenteert
De Gemeente Weert zet theater in als instrument voor de transformatie van het sociaal domein

3.4 Aa nvullende maatregelen
De gemeente had begin 2018 ruim 600 kinderen in beeld die opgroeien in een gezin met een laag

inkomen. Vanuit de cijfers van CBS leven er 1050 kinderen in armoede in Weert. Door alle acties
vanuit het aanvalsplan, zullen meer kinderen bekend worden bij de gemeente. Om voor hen ook alle
maatregelen te laten gelden is er een groter budget nodig dan nu voorhanden is. Er wordt gezocht
naar externe vormen van financiering.
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