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lnleiding
De Weerter gemeenteraad heeft eind 2017 unaniem het Aanvolsplon Armoede Weert 2078-2020
aangenomen.

ln het aanvalsplan ligt de belangríjke 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. En ook het soms samen optrekken met buurgemeenten is hier een onderdeel van.

Het jaar 2018 was het startjaar van het aanvalsplan. Contacten werden gelegd, ideeën besproken en
in de week gelegd, mogelijkheden werden verkend en activiteiten werden voorbereid. Uiteraard zijn
we ook tot uitvoering overgegaan.

Een dynamisch jaar, waarin partijen elkaar vonden, nieuwe spelers zich meldden iets te willen
betekenen, maar ook sneuvelden ideeën doordat het te vroeg was, mensen uitvielen of het niet
paste binnen de Weerter samenleving.

Zoals duídelijk is aangegeven in het aanvalsplan hebben gezinnen met kinderen prioriteit. Zeker nu
we vanuit wetenschappelijk onderzoek weten dat armoede niet alleen overerfbaar is door
socialisatie, maar ook de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt. Hierdoor is investeren in gelijke
kansen voor jeugdigen nog noodzakelijker om onherstelbare schade te voorkomen.

Om te weten wat werkt bij armoedebestrijding en hoe gestuurd kan worden op effecten wordt
onderzoek gedaan naar het armoedebeleid. ln 2018 is een onderzoeksgroep samengesteld,
bestaande uit het Lectoraat van de Hoge School Utrecht, Communicatíeadviesbureau To Remind You

en GGD Limburg-Noord. De daadwerkelijke uitvoering start in 2019. Naar verwachting kunnen in de
2" helft van 2019 de eerste effecten gemonitord worden.

ln dit verslag leest u wat er in 2018 is ontwikkeld, voorbereid en/of uitgevoerd. Niet alles wat in de
week ligt is benoemd, dat zou voor ruis in het overzicht zorgen. De interventies die daadwerkelijk
doorgang (gaan) vinden staan opgenomen.

NB. Activiteiten en ínspanningenldie al langere tijd door gemeente en andere partijen in Weert
.worden uitgevoerd, zíjn niet opgenomen in dit jaarverslag, maar daardoor niet minder belangrijk.
Zonder die inzet zou Weert er een stuk minder sociaal uitzien! Nieuwe initiatieven vanuit het
aanvalsplan dienen aanvullend te zijn.
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1 Een overzicht hiervan is te vinden in het beleidsplan Armoede Samen Aanpakken, bijlage 1



Uitvoering
Armoede in Weert wordt vanuit 4 invalshoeken bestreden:

1. Preventie

2. Actieve armoedebestrijding

3. Verborgen armoede uit de verborgenheid halen

4. lnwoners die armoede ervaren staan er niet alben vool'

2. ACTIEVE
ARMOEDEBESTRIJDING

u¡tbreid¡ng ur:n schulddienstverlening

lnzet Kansrijl.: in de Wk

Onderzoek nåar werkconstruclie Risse Groep

De Voorz¡eni lgenWijzer

Moedige Diabog

Trainen regisseurs sociaal domein

4. INWONERS STAAN ER
NIET ALLEEN VOOR

panners inzêtten vror bere¡ken doelgroep

publiekscampagne armoedebestrijd¡ng

prolect vroegsignaler¡ng versterken

Landel¡jk pro:ect Multiproblemat¡ek ook ¡n Weert

Conferentie armoede Midden-Limbutg

Vrijwilligersteâm Groenewoud

lespâklet op VMBo

gastlessen f¡nanc¡ële zelf$andigheid

lipeaking M¡nds

workshop bij levensgebeurtenissen

lnzet landelijke hulpmiddelen

Naschoolse activiteiten ¡n bas¡sonderw¡¡s

Exped¡tie Samen op Weg naar Werk

1. PREVENTIE

3. VERBORGEN ARMOEDE ONTDEKKEN

Jeugdontbijt

Sociale kaart vror de kle¡ne beurs

Vouchers voor de Sponsorwinkel

Draagvlakonderzoek noodhulploket

Onderzoek uitbreiden collectieve zorgverzeker¡ng

Kaarten Bospop voor stâtushouders en mensen in armoede

Waterski-clinics voor jeugdigen

Dagje Efteling

Act¡e P€pemoot

Meedoenbiidrage verruimen

Snvim to Play
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Bovenstøand figuur is een ovenicht van alle interventies in 2078. Hieronder volgt de uitleg per interuentie.
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I PREVENTIE

Lespakket op VMBO
Het is belangrijk jeugd goed voor te bereiden op omgaan met geld en de
verantwoordelijkheden die daar bij horen. Daarvoor is eerst O O O O O O
bewustzijn nodig over de invloed van geld of het gebrek eraan, de

waarde van geld en sparen, manieren om aan geld te komen enz. Met meerdere
partners is een lespakket samengesteld, waarbij beleving en leren voor jeugd èn
ouders centraal staat.

Gastlessen over financiële zelfstandigheid vanaf 18 jaar
Vanuit de gemeente zijn gastlessen verzorgd op het MBO Gilde Opleidingen over de
(financiële) veranderingen vanaf l8 jaar en de gevolgen van schulden.

Speaking Minds

Gevoelens van sociale uitsluiting, onzekerheíd en schaamte bij
jeugdigen, opgroeiend in een lage inkomenssituatie, hebben
een blijvende invloed op hun persoonlijke ontwikkeling. Jeugd

moet kunnen meepraten, meedoen en meebeslissen over
zaken die hen aangaan. Jeugdparticipatie is onmisbaar bij het vinden van oplossingen voor
dit maatschappelijke probleem. Speaking Minds is een manier om dit te bewerkstelligen.
Tien weken lang zijn jeugdigen een dagdeel met het onderwerp armoede aan de slag: praten
over armoede en de gevolgen daarvan, ze gaan op veldonderzoek en in gesprek met
ervaringsdeskundigen en professionals, om begin 2019 met een advies aan de gemeente te
komen. De gemeente committeert zich het advies zo goed mogelijk op te volgen.

provincie limburg

a

a

a

I

4

Doelgroep Leerlingen en ouders
Partners VMBO Het Kwadrant, Stichting VAO, CIG-ML, Rabobank
Voorbereiding 2018
Uitvoering Start april2019
Op basis van Regionaal Ontwikkelingsagenda Jeugd, armoedebeleid

Doelgroep Leerlingen lí7 -22jarigen)
Partners MBO Gilde Opleidingen, gemeente Weert
Voorbereiding 2018
Uitvoering 20L8
Op basis van Regionaal Ontwikkelingsagenda Jeußd, armoedebeleid
Bereik 2018 5 klassen met in totaal 125 leerlingen

Ûsortrchrdrst S#,ffiftff

Doelgroep Leerlingen
Partners MBO Gilde Opleidingen, Stimulanz, Punt Welzijn, gemeente Weert
Voorbereiding 2018

Uitvoering 2OL8/2Or9
Op basis van Regionaal Ontwikkelingsagenda Jeugd, jongerenparticipatie,

armoedebeleid
Bereik 2018 1 klas met 16leerlingen

€@Whdtu&PoúdoUtu€
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Workshops bij levensgebeurten issen

Levensgebeurtenissen zoals scheiding, ouderschap, ontslag, overlijden partner

hebben naast de sociaal-emotionele impact meestal ook financiële gevolgen.

Hoe bereid je je voor en/of pak je dat aan om te voorkomen dat er grote

financiële problemen ontstaan.

\-
-l_L-

lnzet landelijke hulpmiddelen
Berekenuwrecht.nl, de VoorzieningenWijzer, Samen voor alle Kinderen en

Startpunt Geldzaken zijn landelijke informatievoorzieningen, waar gemeente

Weert haar lokale informatie/voorzieningen in verwerkt. Hierdoor zijn inwoners

makkelijk en snel op de hoogte. ln 2018 zijn vernieuwde afspraken gemaakt om

deze informatie ook altijd up-to-date te hebben. Ook landelijke informatiebronnen als de

betrouwbare tacebookpagina over financieel opvoeden brengen we bij inwoners en partners

onder de aandacht om weer verder te verspreiden.

Naschoolse activiteiten op basisscholen

Kinderen hebben gelijke kansen door deelname aan (betaalbare en/of gratis) georganiseerde

activiteiten rondom de school/in de wijk. De naschoolse arrangementen zijn gericht op
positieve gezondheid, bewegen en gezond eten, participatie van ouders en kind,

zelfredzaamheid, burgerschap, diversiteit en cultuur.

provincie limburg
go3uMbrd d@. dc Prc$mþ Umbig

Expeditie Samen op Weg naar Werk

Gemeente Weert heeft samen met UWV een informatie- & banenmarkt georganiseerd voor

mensen in de Werkloosheidswet (WW) met infostands, workshops en presentaties.

Doelgroep lnwoners
Partners Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
Voorbereiding 2018

Uitvoering 20t9
Op basis van Wmo-beleid, armoedebeleid

Doelgroep lnwoners
Partners

Voorbereiding
Nibud, VoorzieninßenWijzer, Gemeente Weert, CJG-ML

2018

Uítvoering 2018 en verder
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik Ruim 1100 inwoners van Weert maakten hier ßebruik van

Doelgroep Kinderen in het basisonderwijs
Partners Basisscholen, kinderopvang, Punt Welzijn
Voorbereiding 2018

Uitvoering Schooljaar 2OL8/2OL9

Op basis van Onderwijsachterstandenbeleid, preventief jeußdbeleid, a rmoedebeleid

Doelgroep Mensen in de WW
Partners UWV, AMW-ML, Werk.Kom, VAO, Tempo-Team, participatie, SDV

Voorbereiding 2018

Uitvoering 2018

Op basis van Participatiebeleid, armoedebeleid
Bereik Ruim 200 werkzoekenden
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2. ACTIEVE ARMOEDEBESTRIJDING

U itbreid ing uren schulddienstverlening
Het team schulddienstverlening (SDV) is er voor inwoners met schulden, bijna schulden of
andere financiële zorgen. Het team heeft met o.a. middelen uit armoedebestrijding tijdelijk
meer uren ter beschikking, waardoor er geen wachtlijst meer is voor de mensen die zich
aanmelden. Financiële problemen worden snel opgepakt en erger voorkomen. Door de
uitbreiding is er ruimte voor een kwaliteitsslag (denk hierbij onder andere aan preventie en

vroegsignalering), wordt de dienstverlening verbeterd en kan meer maatwerk worden

lnzet Kansrijk in de Wijk
Kansrijk in de Wijk heeft als doel: Het activeren en laten
participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
welke middels hun inzet een bijdrage leveren aan hun eigen
ontwikkeling, de participatiesamenleving en de leefbaarheid in
de wijken. ln 2018 is Kansrijk meerdere keren gevraagd hun diensten te verlenen in de
uitvoering van het armoedeplan. Zo hebben de mensen van Kansrijk meerdere taken in de
voorbereiding, uitvoering en het opruimen van de kledingdag verricht en brengen zij iedere
vrijdag de jeugdontbijten rond.

Ond erzoek naa r werkgeversconstructie Risse G roep
Door een signaal van een deelnemer binnen de werkgeversconstructie van de Risse is er na

onderzoek in 2018 door college van B&W het besluit genomen de arbeidsvoorwaarden voor
deze mensen te verbeteren (rechtvaardiger te maken).

a

a

a

Doelgroep lnwoners
Partners Gemeente Weert
Voorbereiding 2018
Uitvoering 2018 en verder
Op basis van Beleid schulddienstverlening, armoedebeleid

Doelgroep lnwoners
Partners Werk.kom, gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck
Voorbereiding 20t8
Uitvoering 20t8
Op basis van Participatiebeleid, Wmo-beleid armoedebeleid

Doelgroep Deelnemers aan de werkgeversconstructie van de Risse

Partners Risse, gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck
Voorbereiding 20L8
Uitvoering 2019 en verder
Op basis van Particípatiebeleid
Bereik 39 inwoners in kwetsbare omstandigheden
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De Voorzien i n genWijzer

De VoorzieningenWijzer helpt mensen bewust keuzes te
maken en gebruik te maken van beschikbare voorzieningen.

Dit gebeurt door persoonlijke, professionele ondersteuning op

basis van een unieke applicatie. Mensen kunnen hier veel geld

door besparen.

Moedige Dialoog

Moedige Dialoog is ccn landelijk initiatief waarbij men lokaal cen actief
netwerk opricht, dat werkgevers ondersteunt hun werknemers te begeleiden

bij (risico op) financiële problcmen.

Doelßroep Werkßevcrs en werknemers
Fartners Rabobank, AMW-ML, Wonen Limburg, Punt Welzijn, MBO Gilde

Opleidingen, gemeente Weert
Voorbereiding 2018

lJitvoering 2019

Op basis van Armoedebeleid

Trainen regisseurs sociaal domein ín Mobility Mentoring
Samen met collega's van AMW-ML en Werk.kom/Risse en gemeente Nederweert heeft een

aantal regisseurs de training Mobility Mentoring gevolgd. Het uitgangspunt van Mobility
Mentoring is het wetenschappelijke inzicht dat chronische (financiële) stress invloed heeft op

het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn

minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en

strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die

daar rekening mee houdt. ln deze aanpak biedt de professionalcoaching/mentor¡ng die

uitgaat van gelijkwaardigheid en er voor zorgt dat mensen weer doelgerichter gaan

handelen. ledere organisatie is overtuigd van de meerwaarde. Scholing krijgt een vervolg met
name in gesprekstechnieken hoe mensen zelf op het spoor van langere termijn doelen te
loodsen.

5

a

Doelßroep lnwoners met een inkomen tot modaal

Partners Wonen Limburg, ßemeente Weert
Voorbereiding 2018

Uitvoering 20t9
Op basis van Minimabeleid, armoedebeleid
Bereik 100 huishoudens kunnen aan pilot meedoen

Doelgroep Mensen met chronische (financiële) stress

Partners AMW-ML, Werk.kom/Risse, gemeenten Nederweert en Weert
Voorbereiding 2018

Uitvoering 2019
Op basis van Participatiebeleid, armoedebeleid
Bereik 16 professionals zijn geschoold, waarvan 6 van gemeente Weert

7



3. VERBORGEN ARMOEDE UIT DE VERBORGENHEID HALEN

Partners inzetten voor bereiken doelgroep ta!,ila
De gemeente organiseert 2x per jaar een kledingdag voor kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen. Bij de start in april2OtT*"rA"n rr¡r SOO Leefgeld
kínderen uitgenodigd. Deze waren bekend bij de gemeente. Door onze partners te vragen de
kledingdag onder de aandacht te brengen, hebben veel ouders zich gemeld. lnmiddels 80%

van de kinderen in armoede in beeld (Volgens CBS groeien in Weert 1050 kinderen op in
armoede).

a

a

a

a Publ iekscampagne a rmoedebestrijding
Om het gesprek over armoede aan te zwengelen, het taboe te doorbreken en het
(voor)oordeelvan derden te beïnvloeden komt er een publiekscampagne.

Project Vroegsigna leri ng versterken
Bij 2 maanden huurachterstand worden huurders actief benaderd en vrijwillig
geholpen bij het oplossen van financiële zorgen. Door de uitbreiding van uren
binnen het team schulddienstverlening komt er meer tijd en aandacht voor
vroegsignalering (zie ook Actieve armoedebestrijding: uitbreiding uren

sch u ldd ienstverlening).

Landelijk project Multiproblematiek ook in Weert
Het Juridisch Loket heeft een servicepunt in Weert bij het Algemeen Maatschappelijk Werk.
Het Juridisch Loket signaleert regelmatig dat mensen kampen met meer problemen dan
alleen de juridische zaken, waarvoor ze bij hen komen. Het Juridisch Loket wil meer
samenwerken met lokale partners om mensen beter van dienst te zijn en sneller te helpen.

Doelgroep Kinderen in armoede
Partners Stg Leergeld, basisscholen
Voorbereiding
Uitvoering 2018

Op basis van armoedebeleid
Bereik Er zijn hierdoor ruim 300 kinderen meer in beeld (totaal 829)

Doelgroep lnwoners
Partners Dear, gemeente Weert
Voorbereíding 2OL8l2OL9

Uitvoering Start 2019

Op basis van Armoedebeleid

Doelgroep Huurders met 2 maanden betalingsachterstand
Partners Wonen Limburg, Woningstichting St.Joseph, AMW-ML, gemeente Weert
Voorbereíding 20L8
Uitvoering 2019
Op basis van Beleid schulddienstverlening, minimabeleid, armoedebeleid

Doelgroep lnwoners die hulp vragen bij het Juridisch Loket
Partners AMW-ML, gemeente Weert
Voorbereiding 20t8
Uitvoering 2018 en verder
Op basis van Wmo-beleid, armoedebeleid
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a Conferentie armoede en schulden Midden-Limburg
De 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben gezamenlijk een conferentie voor professionals

en vrijwilligers georga niseerd.

Vrijwilligerstea m in Groenewoud
Het Vrijwilligersteam van mensen met levenservaring is gestart in Groenewoud. Dit team

loopt wekelijks in de wijk, belt bij de mensen aan en bledt een lulsterend oor voor mensen

die daar behoefte aan hebben.

a

Doelgroep Vriiwillieers en professionals die werken met mensen in armoede
Partners De 7 Midden-Limburgse gemeenten

Voorbereiding 20L8
Uitvoering 2018

Op basis van armoedebeleid
Bereik Ruim 100 vrijwilligers en professionals uit Midden-Limburg

Doelgroep Wijkbewoners in G roenewoud
Fartners Vrijwilligers, Punt Welzijn, AMW-M L

Voorbereiding 2018

Uitvoering
Op basis van

2018 en verder
Wmo-beleld, armoedebeleld
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4, INWONERS, DIE ARMOEDE ERVAREN, STAAN ER NIET ALLEEN VOOR

Jeugd Ontbijt
Het Jeugdontbijt ondersteunt ouders om thuis een dagelijks ontbijt voor hun
kind(eren)te verzorgen. Ouders ontvangen wekelijks thuis een box met zeven
voedzame ontbijten. Hiermee kunnen de kinderen in huiselijke sfeer hun
maag vullen en aan de dag beginnen.

a

a

a

provincie limburg
FtôsHiærd doø de Pmv¡nde Umbürg

Sociale kaart voor mensen met een kleine beurs
Samen met Roermond, Venlo en Maastricht doet Weert mee met de pilot voor een sociale
kaart voor mensen met een kleíne beurs. Hiermee krijgen mensen snel, lokaal en eenvoudig
informatie over waar zaken goedkoop of gratis zijn te verkrijgen.

Draagvlakonderzoek Noodh ulploket
Een noodhulpbureau heeft als doel om eenmalige financiële steun te verlenen aan mensen
die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Men geeft
hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het blijkt dat een relatief klein
bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of
nieuw perspectief en de moed om door te gaan.

Het draagvlakonderzoek naar een dergelijk loket moet inzicht bieden of deze voorziening in
Weert gemist wordt en/of wenselijk is.

Doelgroep Kinderen waarvan de ouders niet voor een ontbijt kunnen zorgen
Partners Stichting NationaalJeugd Ontbijt, Kansrijk in de Wijk, basisscholen
Voorbereiding 2018
Uitvoering 2018 en 2019
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik Eind 2018 maakten 140 kinderen gebruik van het Jeuedontbijt

Doelßroep Mensen met een laag inkomen
Partners Stg. De Pijler, provincie Limburg
Voorbereiding 2018
Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid

Doelgroep Mensen in financiële nood
Partners Sticht¡ng Urgente Noden Nederland
Voorbereiding 2018

Uitvoering 2OL8/2OLe

Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
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Doelgroep Mensen met een laag besteedbaar inkomen
Partners Sponsorwinkel, Punt Welzijn, Voedselbank, Weerter M inímagroep
Voorbereiding 2018

Uitvoering 2018 en verder
Op basis van Minimabeleid, armoedebeleid
bereik Bijna 200 vouchers zijn uitgedeeld

Vouchers voor de sponsorwinkel
De Sponsorwinkel Weert geeft vouchers voor gratis kleding aan de

Voedselbank. Met deze vouchers kunnen mensen in armoede een

aantal kledíngstukken uitzoeken bij de Sponsorwinkel. Ook de Weerter Minimagroep kan in

voorkomende gevallen een voucher uitdelen.

sn""îc*l*"f
met een doel!

rlêezond,
\rverzeKero

a

a

Ond erzoeken mogel ij kheden uitbreid i ng Col lectieve Zorgverzekeri ng

Het onderzoek richtte zich op het verruimen van de inkomensgrens en/of
uitbreiding van de doelgroep. Wettelijk is bepaald dat het maximale inkomen

ligt bij L30%van het sociaal minimum. Gemeente Weert kan daardoor niet
uitbreiden.

a

Kaarten Bospop voor statushouders en mensen in armoede

De gemeente Weert heeft 50 kaarten voor Bospop beschikbaar gesteld

voor statushouders en mensen in armoede.

Waterski-clinics voor jeugdigen uit gezinnen met een laag inkomen

De finales van het EK waterskiën werden ín 2018 georganiseerd bij zwembad De lJzeren Man

Aansluitend aan deze finales werden gratis clinics waterski aangeboden voor 80 jongeren

tussen 10 en 18 jaar. Via de buurtsportcoaches is geworven voor deelname, waarbij
jeugdigen uit gezinnen met een laag inkomen prioriteit kregen.

Doelgroep Mensen lotL30% van het sociaal minimum
Partners CZ en ßemeente Weert
Voorbereiding 2018

Uitvoering n.v.t
Op basis van lnkomensbeleid, minimabeleid en armoedebeleid

Doelgroep Statushouders en mensen die gebruik maken van de Voedselbank
Partners Voedselbank en gemeente Weert
Voorbereiding 201E

Uitvoering 2018

Op basis van Participatiebeleid, cultuurbeleid, minimabeleid, armoedebeleid

Doelgroep Jeugdigen tussen 10-18 jaar

Partners Waterskivereniging ENTC, Let's Move/Punt Welzijn
Voorbereiding 2018

Uitvoering 2018

Op basis van Sportstimuleringsbeleid, armoedebeleid
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Doelgroep Kinderen en hun gezin in kwetsbare omstandigheden
Partners Stichting Het Vergeten Kind
Voorbereiding 20L8
Uitvoering 20L8
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleíd
Bereik 32 gezinnen met in totaal ruim 100 inwoners

a

a

a

a

Dagje Efteling van stichting Het Vergeten Kind

I I "., Stichting Het Vergeten Kind organiseerde een geheel verzorgde dag naar de

Y {*"ntn"l Efteling voor kinderen/gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Weert
t\4.J\å, kreeg 2 bussen aangeboden.

Actie Pepernoot
Nationaal Kinderfonds organiseert jaarlijks Actie Pepernoot. Hierdoor kunnen ouders
met een laag inkomen toch voor een cadeautje met S¡nterklaas zorgen. Omdat Weert
werft tijdens de kledingdag, hebben we meer cadeaucodes nodig dan beschikbaar. Het
resterende deel koopt Weert zelf in, zodat alle aangemelde kinderen een cadeautje krijgen

provincie limburg
g@bd¡disrd der do Prwindo L,¡bw!

Doelgroep Meedoenbijdrage verruimen
ln december 20L8 is de Meedoenbijdrage beschikbaar gesteld voor huishoudens met een
inkomen tot1-30%van het sociaalminimum. Voorheen lag de inkomensgrens bij 115%. Met
te kracht kunnen mensen over 2018 de aa

Swim to Play in voortgezet onderwijs
Leerlingen in de lnternationale Schakelklas (lKS) kunnen veelal niet
zwemmen. ln Nederland is dat een (sociaal)gemis. Het percentage
verdrinkingen onder deze groep ligt aanzienlijk hoger dan onder andere
jeugdigen in Nederland. De jeugdigen hebben bijna allemaalouders met een

oa

{|;

laag inkomen (statushouders, Oost-Europese arbeiders). Swim to Play is opgezet om
n waterv te maken, zodat ze daarna kunnen starten met zwemles voor d oma A.

provincie limburg

Doelgroep Jeugdigen 0-17 jaar
Partners CJG.ML

Voorbereiding 2018
Uitvoering 2018
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik Deelname Weert: 783 kinderen, waarvan 242 ingekocht door gemeente

Doelgroep Huishoudens met inkomen tot 130% sociaal minimum
Partners Gemeente Weert
Voorbereiding 2Or7/2OL8
Uitvoering 2019
Op basis van lnkomensbeleid en armoedebeleid
Bereik Verwachte toename van 1880 huishoudens naar 2050 huishoudens

Doelgroep IKS leerlingen op voortgezet onderwijs
Partners VMBO Het Kwadrant, Zwembad De ijzeren man
Voorbereiding 20L8
Uitvoering Schooljaar 2OL8/2OL9

Op basis van Sportstimuleringsbeleid, preventief jeugdbeleid, armoedebeleid

t€suhü@rd tu & Prcvids Limburg

12



Financiën
Voor het Aanvalsplan armoede 2A78-2O2O heeft de raad € 650.000 per jaar beschikbaar gesteld

Vanuit de provincie is een subsidie van € 250.000 verstrekt om gedurende de looptijd van het

Aanvalsplan in te zetten op het versterken van kinderwelzijn.

Zoals eerder beschreven was 2018 een opstartjaar. Hierdoor is niet het volledig beschikbare budget

besteed. Soms omdat de voorbereidingen in 2018 waren en de kosten volgen bij de uitvoering en

ook omdat nog niet alle initiatieven vanuit het aanvalsplan bekend zijn.

Het in 2018 beschikbare budget voor armoedebeleid is € 650.000. De uitgaven in 2018 zíjn € 291.561

Het restantbudget is conform besluitvorming overgeheveld naar 2019.

Het resterende door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebedrag wordt binnen de gestelde

subsidievoorwaarden aangewend in 2019 en 2020.

Reeds aangeganc verplichtingen 2019* Bedrag

Onderzoek armoede € 125.000

Publiekscampagne €.120.870

Uitbreiding Meedoenbijdrage 2018 en 2019 € 66.500

Totaal €3L2.370

Wat/wie Gemeenteliik budeet Provinciale subsidie

Personele inzet coördinator en

ondersteuner
a rmoedebestrijding, i nzet
en uitbreiding SDV

€ 219.283

Subsidie uitvoering
aanvalsplan

Weerter Minimagroep,
Kledingbank Limburg,
d raagvlakonderzoek lokaa I

noodloket, stg. VAO

{ 18.750

Subsidic versterken
kinderwelzijn

Speaking Minds,
Jeugdontbíjt, Naschoolse
arrangementen in

b¡sisonderwijs, Swim to
Flay voor IKS-leerlingen,
Actie Pepernoot

€.57374

lnkoop uitvoering
aanvalsplan

VoorzieningenWijzer,
onderzoek SDV, scholing
regisseurs, conferentie
armoede Mitlden-Limburg,
onderzoek armoedebeleid

€53.778

Overige kosten Meedoenbijdrage,
conferentie armoede in
Midden-Limburs

Totaal € 291.561 €,57.370

*excl. personele uitgaven
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Armoede samen aanpakken
Een greep uit de initiatieven in 2018

Armoede in Weert wordt vanuit
4 invalshoeken bestreden.

Cezinnen met kinderen
hebben prioriteit.

e Voor alle initiatieven in 2018 zie: www.weert.nllaanvalsplanarmoede

vE
PREVEl{TIT

g w

sPEAKn0 Mn¡0s

Jongerenparticipatie,
waarin jongeren

zelf bepalen welke
oplossingen voor

armoede onder jeugd
worden ingezet.

T)(PEtlITIT S[MEIi
OP WTû [{AAR WERK

lnfo- en banenmarkt.

ll'lzEruil0[LrjKt
HULPMII}I}EI.TIT

Goede digitale tools
beter promoten leidt
tot meer financieel
gezonde inwoners.

ÛA$TLESSEil BP MB{}

Over (financiële)

veranderingen vanaf
1 B jaar en de gevolgen

van schulden.

VOOBZIEMilCEI{l|JIJZER

Helpt mensen bewust
keuzes te maken en
gebruik te maken
van beschikbare

voorzieningen. Start
met 1 00 huishoudens.

INZEÏ KAI{SRI.IK

II{ DE [|JUK

Mensen met afstand
tot betaalde arbeid
zetten zich in voor

projecten voor
armoedebestrijding.

MOEOIGE I}IALOOO

Lokaal netwerk van

partners uit profit en
non-profit organ isaties,

dat werkgevers
ondersteunt hun
werknemers te

helpen bij (risico op)
financiële problemen.

140
KIf{DEREf{

JEUSOf]I{TBUT

140 kinderen ontbijten
dagel ijks gezond thuis.

JEUGDIGEN

ACTIE PEPERf{O{}T

Door deze actie
kunnen ouders met

een laag inkomen toch
voor een cadeautje

met Sinterklaas zorgen.
783 kinderen hebben

hierdoor een cadeautje
met pakjesavond

ontvangen.

VflUCHERS

UOUCHERS VflOß IIE

sP0r{s0Ruflr{KEL

Mensen bij de
Voedselbank kunnen
hierdoor gratis kleding

aanschaffen.

I t6
JEUGI]ICEI{

*&

hrffi +
ACTIEVE

ARMflEDEBESTRIJIIII{G

I/ERBORTTN ARMOEI}E UIT

DT I/TRBORSIÍ{HEID HALTI{

ENHA

PARTIiERS II{ZTTTËf{ {}M

KINDEREI{ II{ ÁRMOE[}E

ÏE OilTUEKKII{

De gemeente startte
bij de kledingdagen
met 507o* van deze

jeugdigen en heeft nu
B0o/o+ in beeld.

*Volgens cijfers van

het CBS.

1,RIJWII-LI8ËH$TEAM

fiH0tliËlrtl0UI
Team van mensen met
levenservaring bieden

luisterend oor.

Onderzoek naar armoede

waarmee de effecten van het

I]IWOI{EBS OIE AßIIflEIlE EBIÍAREÍ{

STAAII TR IIIET AttEEfI UflOR

200

783

ã
200 ifi[llff"?'1-t ffruu,r;l,,,-

170
t{ütsl{0ultEf{s

MEE11f}Tf{BIJDRÂGE

ln 2018 verruimd
van een inkomen
tot 1 1 5% van het

sociaalminimum naar
1307o. Verwachte

toenamevan 1BB0

huishoudens naar
2050 huishoudens.

H,l[
ti

0

GEMEENTE
n
u! vyE E RT

aanvalsPlan inzichtelìik worden.

Publiekscampagne gericht op
taboedoorbreking.


