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Onderwerp
Subsidie Weerter Minima Groep 2018

Voorstel
De Weerter Minima Groep voor 2018 € 6.000,- subsidie te verlenen voor hun activiteiten
in het kader van het Aanvalsplan Armoede conform bijgevoegde beschikking.

Inleiding
In 2016 is een aantal inwoners ¡n Weert gestart met activiteiten voor minima rondom het
thema'Armoede'. Hieruit is het burgerinitiatief 'Weelter Minima Groep'ontstaan. De
Weerter Minima Groep heeft zich niet zelfstandig verenigd; juridisch valt zij onder Punt
Welzijn.
De groep bestaat voornamelijk uit inwoners met ervaring op het gebied van leven in
armoede. Dit maakt deze groep voor inwoners in armoede een toegankelijk en
laagdrempelig aanspreekpunt. Ook bij het opstellen van het Aanvalsplan Armoede is de
Weerter Minima Groep een waardevolle samenwerkingspartner gebleken.
Om haar activiteiten in 2018 te kunnen uitbreiden, hun initiatief steviger te verankeren in
de Weerter samenleving en toekomstbestendig te maken, heeft zij op 16 november 2017
een aanvraag ingediend voor subsidie.

Beoogd effect/doel
Het verlenen van subsidie aan de Weerter Minima Groep voor diverse activiteiten in het
kader van het Aanvalsplan Armoede.
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Argumenten
1. De activite¡ten van de Weerter Minima Groep versterken het effect dat met het
Aanvalsplan Armoede wordt beoogd.
ln de rngedrende aanvraag en begroting heeft de groep aangegeven welke actlvltelten zU

in 2018 wil realiseren. Deze activiteiten sluiten aan op de doelstellingen en de interventies
in het Aanvalsplan Armoede.
Door samen te werken met de Weerter Minirna Groep kunnerr we l¡ereiken dat we niet
alleen 'over' de doelgroep praten, maar juist'met'de doelgroep. Dit maakt dat beleid en
interventies effectiever zijn.

2. De Weerter Minima Groep is een waardevol verlengstuk van de gemeente gebleken met
betrekking tot het bereiken van de doelgroep.
Door bij diverse activiteiten samen op te trekken -en de gemeentelijke deskundigheid te
combineren met de specifieke eigenschappen en kwaliteiten van de Weerter Minima
Groep-, kan een groter effect worden bereikt.
Als ervaringsdeskundigen kan de Weerter Minima Groep voor inwoners in bepaalde
situaties als een laagdrempeliger aanspreekpunt fungeren. Hierdoor kunnen wij wellicht
rneer irrwoners ir1 arn'ìoede bereiken. Ook lijkt de wijze waarop de Weefter Minima Groep
armoede bespreekbaar maakt, bij te dragen aan het doorbreken van het taboe rondom
armoede. Bovendien kunnen de leden van De Weerter Minima Groep -anders dan de
gemeentelijke medewerkers- 'naast' de inwoner gaan staan en deze vanuit hun eigen
ervaring (als maatje) bijstaan.

3. De subsidie wordt noodzakelijk geacht om het burgerinitiatief toekomstbestendig
te maken.
De Weerter Minima Groep heeft tot op heden gewerkt zonder gemeentelijke subsidie.
Ondersteuning in natura en met financiële middelen werd gevonden bij het Samen Fonds,
Wonen Limburg en enkele betrokken bedrijven en personen. Dit betrof echter incidentele
schenkingen. Daarnaast brengen de leden zelf een deel in, door af te zien van
vrijwilligersvergoedingen en andere declaraties.
Om hun activiteiten te kunnen uitbreiden en bestendigen, is er aanvullende subsidie
noodzakelijk. Deze subsidie maakt het mogelijk dat de Weerter Minima Groep een
stevigere basis in Weert kan ontwikkelen. Zowel op het gebied van uitbreiden van
deelnemers/leden, als het uitbreiden en professionaliseren van activiteiten, als ook het
bevorderen van de deskundigheid van de twee'kernleden'. Dit bevordert de
toekomstbestendigheid van de Weerter Minima Groep.

Kanttekeningen en risico's
De Weerter Minima Groep heeft te maken met verloop van deelnemers. Momenteel
bestaat de groep uit 2 vaste ervaringsdeskundigen en 2 niet-ervaringsdeskundigen. Voor
de continuïteit en toekomstbestendigheid van de groep is het zaak om meer participanten
aan zich te binden. Dit streven is ook één van de speerpunten van de groep in 20L8.
Gezien de onzekerheid over het kunnen blijven voortbestaan van de groep (en daarmee
het kunnen uitvoeren van de activiteiten), wordt de subsidie in 2 termijnen betaalbaar
gesteld via Punt Welzijn.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie ad € 6.000,- wordt ten laste van het budget voor het Aanvalsplan Armoede
20LB-2020 gebracht (g rootboeknu m mer 6 140005).
De subsidie wordt in 2 termijnen betaalbaar gesteld (februari en augustus 2018). Betaling
vindt plaats via Punt Welzijn op rekeningnummer: NL37RABO0575027L26 onder
vermelding van'Subsidie Weerter Minima 2078".
De subsidie wordt direct vastgesteld. Aanvullende verplichtingen zijn in de
subsidiebeschikking opgenomen.
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Uitvoering/evaluatie
Met de Weefter Minima Groep zal ieder kwartaal worden geëvalueerd, zowel op uitvoerend
als op bestuursniveau. Hierin zullen zowel de organisatorische aspecten, het verloop van
de activiteiten als eventuele toekomstige mogelijkheden en andere ontwikkelingen worden
besproken.
De subsidieverlening zal in de evaluatie van het 3e kwartaal 2018 worden besproken. In de
subsidiebeschikking is opgenomen welke stukken voor deze bespreking nodig zijn.

Comm unicatie/participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:
Maartje Lambers, beleidsadviseur WIZ
Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:
Thera Hurkmans, Opbouwwerker Punt Welzijn
Weerter Minima Groep

Bijlagen
- Beschikking subsidieverlening Weefter Minima Groep 2018
- Aanvraag subsidie Weerter Minima Groep 2018
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Weerter Minima Groep
t.a.v. Nancy Heinze
p/a Punt Welzijn (Thera Hurkmans)
Beekstraat 54
6000 AC Weeft

weert, 28FEB.2018

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 20 18
DJl35968

Geachte mevrouw Heinze, beste Nancy,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
subsidie voor het jaar 2018 voor de activiteiten in het kader van armoedebestrijding. In
deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie 2O18
Wij hebben besloten u voor het jaar 2018 subsidie te verlenen voor een bedrag
van €6.000,-. De subsidie wordt tevens direct vastgesteld. Dit houdt in dat u
geen nadere verantwoording en verslaglegging over de activiteiten hoeft in te dienen

Activiteiten
De subsidie wordt verleend voor diverse activiteiten voor onze inwoners op het gebied van
armoedebestrijding, zoals aangegeven in uw aanvraag.

Uitbetaling
De subsidie ad € 6.000,- wordt verstrekt door middel van halfjaarlijkse betalingen. De
eerste betaling vindt plaats in februari 2018, de tweede in augustus 2018. De bedragen
zullen worden overgemaakt naar Punt Welzijn op bankrekeningnummer
NL37RABO0575027t26 ten name van Stichting Punt Welzijn onder vermelding van
'Subsidie Weerter Minima 2018'.

Verplichtingen
Op de subsidieverlening zijn de verplichtingen uit de 'Algemene wet bestuursrecht' en de
Algemene Subsidieverordening Weert 2017 onverminderd van toepassing. Dit houdt onder
meer in dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verleend, ook daadwerkelijk
moeten worden uitgevoerd.

Daarnaast verbinden wij aan de subsidieverlening de verplichting dat de Weefter Minima
Groep zich naar vermogen inzet om het aantal vaste vrijwilligers uit te breiden naar
minimaal 10.

Tot slot geldt de verplichting dat de Weerter Minima Groep haar rol neemt als organisatie
in de Weerter netwerkgemeente. Hieronder valt eveneens het -voor zover mogelijk- delen
van een accommodat¡e met andere initiatieven die zich inzetten voor armoedebestrijding.

Indien u zich niet aan de gestelde verplichtingen houdt, kan dit ertoe leiden dat de
subsidie (al dan niet gedeeltelijk) wordt teruggevorderd.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl



Evaluatie
In het 3e kwartaal 2OL8 zal de samenwerking en uitvoering van de activiteiten worden
geëvalueerd. Ten behoeve van deze evaluatie verwachten wij dat u een overzicht bijhoudt
van de activiteiten dic zijn uitgcvocrd cn hct aantal inwoners dat daaraan heeft
deelgenomen.

Op þasis van de evaluatie zal worden besloten of de samenwerkinq in 2019 wordt
voortgezet en onder welke voorwaarden. Indien van toepassing kunt u daarna subsidie
aanvragen voor 2019.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een briel dus niet digitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Ingrid Willems. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 575 842 en per e-mail via i.willems@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G nkman
gemeentesecretaris

2

eester
Heij

B¡jlage kopie aanvraag subsidie
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Weert, 16 november 2OI7

Betreft: aanvraag subsidie activiteiten 2018

Geacht college,

In het voorjaar van 2016 zijn wij met een aantal enthousiaste mensen bij elkaar
gekomen omdat we iets wilden betekenen voor minima. Hieruit is het initiatief Weerter
Minima Groep ontstaan. Wat onze groep mensen zo bijzonder maakt, is dat wij
voornamelijk bestaan uit ervaringsdeskundigen. Mensen die weten hoe het is om met
een smalle beurs rond te moeten komen.

Wij willen ons inzetten voor deze doelgroep, omdat we
graag de schaamte en taboe willen doorbreken en dat we
mensen willen helpen om uit deze vicieuze cirkel te
komen. Er waren 101 ideeën, maar wat we vooral
merkten is dat minima veelal verdwalen in het bos van
initiatieven en regelingen. Wij vonden dan ook dat er iets
moest komen wat deze initiatieven kon bundelen of dat
mensen in ieder geval weten waar ze naar toe kunnen
gaan. Zo ontstond het idee om een glossy boekje te
maken dat op 22 april2OLT is gelanceerd. Momenteel zijn
er al 3500 boekjes uitgebracht en zijn de reacties zeer
positief.

Maar we hebben nog veel meer gedaan dan alleen het minima boekje uitgebracht.
. Als ervaringsdeskundigen worden wij gevraagd door GGD, AMW, gemeente en

scholen om wat te vertellen over onze situatie en wat we doen bij de Weerter
Minima Groep en kijken we hoe we een bredere samenwerking met deze
organisaties en anderen kunnen bewerkstelligen.

. Sinds 31 juli 2OL7 organiseren we elke maandagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur
een aanschuiftafel in de ruimte van Fatima aan Zet. Hier kunnen mensen binnen
komen voor een kop koffie en wordt er vooral geluisterd naar de verhalen. In
2018 willen we deze activiteit uitbreiden met een aanschuiftafel in Keenterhart.

o We zijn in 2OL7 een kerstpakketten actie begonnen, waarbij mensen spullen/eten
kunnen doneren, maar ook mensen kunnen aanmelden die een kerstpakket
verdienen.

o We gaan regelmatig met mensen mee naar de vraagwijzer of andere instanties
om zo de drempel te verlagen, zodat mensen ook daadwerkelijk de stap nemen
om hulp te vragen.

¡ We hebben een actief facebook account met 300 volgers, waar initiatieven in
Weert worden gedeeld, waar mensen hun verhaal kunnen plaatsen, maar ook
wordt gediscussieerd over minima regelingen enzovoorts.

o We hebben ondersteuning geboden aan het initiatief om theatervoorstelling 'de
Omzieners'naar Weert te halen. Deze voorstelling is geheel door
ervaringsdeskundigen vorm gegeven en probeert het beeld rondom armoede
vanuit dat perspectief te belichten.
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De Weerter Minima Groep wordt regelmatig benaderd door mensen die spullen
willen doneren aan minima. Wij fungeren dan veclal als dc schakel waar minima
(zonder oordeel) kunnen vragen om kleding, meubels enz.
De Weerter Minima Groep heeft een bijdrage geleverd aan de kledingdagen. Op
deze dag waren wij aanwezig om de minima boekjes uit te delen aan inwoners en
een luisterend oor te bieden aan de mensen die dat op dat moment nodig
hadden. Ook krijgen we signalen door van bewoners over de kledingdagen en
andere initiatieven die we kunnen bespreken met maatschappelijke partners.
We hebben verschillende huisbezoeken gedaan, waarbij we proberen om
ver:bindingen te leggen erì samen te kijken naar mogelijkheden waar inwoners
terecht kunnen met hun vraag.

Een wens van de Weerler Mirri¡na Groep was dat we serieus zouden worden genomen
door de gemeente en dat is gelukt. Regelmatig komt de Weerter Minima Groep samen
met wethouder en beleidsadviseurs om te kijken naar verschillende regelingen, hebben
we input gegeven rondom het aanvalsplan armoede, maar ook praktische zaken worden
besproken zoals bijvoorbeeld de geldkrant en de kledingdagen'

Wij kijken trots terug naar wat ze de afgelopen periode hebben bereikt met gesloten
beurs. We hebben alleen geld voor het minima boekje geworven bij Punt Welzijn en
Wonen Limburg. Daarnaast hebben wij enkele schenkingen ontvangen van bedrijven en
individuen die de Weerter Minima Groep een wam hart toedragen.

Graag willen wij nu verder en nog meer energie steken om mensen met een smalle beurs
te ondersteunen. Hiervoor hebben we echter middelen nodig. Voor het kunnen realiseren
van activiteiten in 2018 vraagt de Weerter Minima Groep daarom aanvullende subsidie
aan bij de gemeente Weert. Een begroting van de activiteiten voor 2018 is in de bijlage
opgenomen.

Onderdeel van de aanvraag is een opleidingstraject voor de twee vaste leden van de
Weerter Minima (Nancy en Henk). Wij worden namelijk regelmatig gevraagd door
organisaties om ons verhaal te vertellen. Dit doen we al goed, maar we willen graag onze
ervaringskennis inzetten door deze te delen met anderen, te analyseren, erop te
reflecteren en te koppelen aan literatuur. Om in dergelijke settings wat beter beslagen
ten ijs te komen willen wc graag een individueel coachingstraject volgen bij Markieza (zie
bijlage)

Mocht u naar aanleiding van deze subsidie-aanvraag
nog meer informatie nodig hebben, hoor ik het graag.

Najnens de Weerter Minima Groep,

a

a

a

trlancy Heinze



Begroting met Dekkingsplan 2O1B
Naam project / activiteit: Weerter Minima Groep

Niet
gedekte
kosten

6.O74

Bijdrage
Wonen
Limburg

2.400

Subsidies

8.750

Eigen
inbreng

3.150

Kosten

4.000

4.000

2.500

2.000

1.500

1.500

1.250

3.624

20.374

Kostensoort

Wekelijks in Fatima aan Zet en Keenterhart

Nieuwe versie minimaboekje (kortingscoupons),
website, facebook, aanwezigheid op diverse
bijeenkomsten

Werven nieuwe leden, taakverdeling, coaching
com m u n icatieve/socia le vaa rd i g heden, verbeteren
faciliteiten, uitbreiding website

Samenwerking en verbinding, presentaties en
interviews bij maatschappelijke organisaties

bijv. koken, hergebruik materialen, hoe kom je de
feestdagen door

o.m. bieden van luisterend oor, meegaan naar
afspraken en huisbezoeken afleggen

bijv. inzameling kleding, kerstpakketten

individueel traject Markieza voor 2 leden

Totaal

Activiteit

Aanschuiftafels

Toegankelijk maken thema armoede

Doorontwikkelen Weerter Minima Groep

Uitdragen effecten armoede in de keten

Workshops omgaan met armoede

Maatje voor mensen in armoede

Diverse seizoensgebonden
ondersteu nende activiteiten

Kennisbevordering


