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Onderwerp
Jaarverslag 2018 Aanvalsplan armoede 2018-2020

Voorstel
1. Het jaarverslag 2018 Aanvalsplan armoede 2}tg -2020 vast te stellen.
2. De raad te informeren middels de TILS-lijst en een presentatie in de extra

informatiebijeenkomst van 1 2 februari.
3. De provincie te zijnertijd te informeren door de jaarrekening 2018 en het

jaarverslag toe te sturen.

Inleiding
Het jaar 2018 was het eerste jaar van het Aanvalsplan armoede. Een jaar van contacten
leggen, ideeën genereren, mogelijkheden verkennen en activiteiten voorbereiden.
Uiteraard zijn we ooktot uitvoering overgegaan. Het jaarverslag 2018 geeft een beeld van
wat er rond armoedebestrijding is ingezet.

Beoogd effect/doel
Het jaarverslag geeft overzicht wat er op diverse gebieden is gebeurd in het eerste jaar
van het Aanvalsplan.

Argumenten
1. Het jaarverslag is een overzicht van wat is ingezet in 2018.

Niet alle ideeën opgenomen in het Aanvalsplan armoede, zijn reeds opgestart. In
2019 en verder kunnen nieuwe zaken worden opgepakt.

2. De raad heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de uitvoering van het
Aanvalsplan armoede.

3. De provincie heeft in haar subsidiebeschikking aangegeven tussentijds op de
hoogte te willen blijven'conform de financiële verantwoording aan uw
gemeenteraad'.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitqaven 2O18 budqet armoede Bedrao
oemeenteliik budqet € 291.561
orovi nciaa I su bsid ie (versterken ki nderwelzii n ) € 57.370
Totaal € 348.931

Het in 2018 beschikbare budget voor armoedebeleid is € 650.000. De uitgaven in 2018
zijn € 291.561, het restantbudget is € 358.439. Conform besluitvorming in de slotwijziging
2018 is dit restantbedrag overgeheveld naar 2019.

Daarnaast zijn ten laste van het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebedrag
van € 250.000 uitgaven gedaan tot een totaalbedrag van € 57.370. Het resterende
subsidiebedrag wordt binnen de gestelde subsidievoorwaarden aangewend in 2019 en
2020.

Aangegane verplichtingen 2019* Bedrag
Onderzoek armoede € 125.000
Pu bliekscampagne € r20.470
Uitbreiding Meedoenbijdrage 2018 en
2019

€ 66.500

Totaal € 3t2.370
xexcl. personele uitgaven

Naast het over te hevelen bedrag van 2018 en het resterende subsidiebedrag is in 2019
een regulier budget van € 650.000 beschikbaar.

Communicatie/ participatie
- De raad informeren via presentatie op 12 februari en via TILS-lijst
- Een infografic publiceren in het huis-aan-huisblad
- Een bericht op facebook

Overleg gevoerd met
Intern:
Maartje Lambers, WIZ
Ingrid Willems, OCSW
Patricia Vos, Financiën

Bijlagen:
- Jaarverslag 2018 Armoede samen aanpakken
- Infografic jaarverslag 2018
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