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Onderwerp
Onderzoek effectiviteit armoedebestrijding

Voorstel
De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief

Inleiding
HetAanvalsplan armoede 2018-2019 is in volle gang. Eén onderdeel is een onderzoek
naar de effectiviteit van het beleid. In eerste instantie werd gedacht alle interventies te
onderzoeken op effectiviteit. Dit is niet haalbaar gebleken en ook niet erg zinvol.
Interventies wisselen elkaar af en wat vandaag ingezet wordt, kan morgen weer zijn
verdwenen. De onderzoeksgroep is met een meer duurzaam voorstel gekomen. De
onderzoeksvraag luidt: Hoe wordt échte steun geboden en wanneer wordt door de
doelgroep échte steun ervaren? Het onderzoek richt zich niet op een individuele
interventie, maar veel meer op overstijgende kenmerken van optimale steunbeleving met
inzichten vanuit zowel de doelgroep als vanuit de dienstverlener.

Beoogd effect/doel
De raad op de hoogte te brengen van de insteek van het onderzoek naar armoede in
Weert.

Argumenten
1.1 In de raadsvergadering van 20 september 2017 is een motie ingediend over de

effectiviteit va n het a rmoedebelei d.
1.2 In de informatiebijeenkomst van 72 februari 2019 is de raad toegezegd verder

geïnformeerd te worden over de opzet van het onderzoek.

Kanttekeningen en risico's
geen

Financiële, personele en juridische gevolgen
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De kosten van het onderzoek worden gefinancierd uit het budget armoede
(grootboeknummer 6140005), zoals reeds door uw college in de vergadering van 23
oktober 2018 besloten.

Duurzaamheid
De huidige onderzoeksvraag is veel duurzamer dan de eerste opzet. Met de uitkomst van
het onderzoek worden kenmerken inzichtelijk, die naast iedere gewenste interventie
gelegd kunnen worden, nu en in de toekomst. Van daaruit kan steeds bepaald worden of
een interventie effectief kan zijn. Ook kunnen bestaande interventies verbeterd worden
door de inzichten die gaan komen uit dit onderzoek.

Uitvoering/evaluatie
Het onderzoek is in volle gang. Zodra de eerste resultaten bekend worden, wordt uw
college op de hoogte gebracht en kan de raad nader worden geinformeerd.

Com m u nicatie/ participatie
De voortgang van het onderzoek heeft de interesse van de media. Zij worden
geinformeerd over de voortgang.

Overleg gevoerd met

Intern:
Lieke Houkes (communicatie)

Extern:
Onderzoeksgroep

Bijlagen:

Raadsinformatiebrief
Motie fracties VVD, SP, D66, PvdA
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