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Geachte raadsleden,

In deze brief geven we antwoord op de motie uit de vergadering d.d. 20 september 2017
met als onderwerp inzichtelijk maken effectiviteit armoedebeleid.

Verzoek 1 : Jaarlijks per maatregel aangeven hoeveel mensen er gebruik van maken
en wat de totale uitgave per instrument is.
Uw raad is in de informatiebijeenkomst van 12 februari 2019 mondeling geïnformeerd over de
uitvoering en uitgaven van het aanvalsplan. Tevens is het Jaarverslag 2018 armoedeaanvalsplan
2018-2020 via de TILS-Iijst toegestuurd.

Verzoek 2: Jaarlijks inzichtelijk en meetbaar maken in welke mate het voorgestelde
armoedebeleid leidt tot activering van mensen.
Het Aanvalsplan 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.
In 2018 is een onderzoeksteaml samengekomen om met deze onderzoeksopdracht aan de slag
te gaan. De initiële onderzoeksvraag van de gemeente luidde: Hoe kunnen we het armoedepatroon
van mensen in Wee¡t doorbreken? En, welke interventies uit het totale instrumentenaanbod zijn
hierbij effectief bewezen ondersteunend? Een dusdanig brede onderzoeksopzet bleek niet alleen
qua budget maar ook qua planning onhaalbaar. Interventies wisselen elkaar af en wat vandaag
ingezet wordt, kan morgen weer zijn verdwenen. Daarbij is het soms moeilijk te duiden of een
eventueel effect veroorzaakt wordt juist door de gebruikte interventie of dat andere factoren (ook)
een rol hebben gespeeld. Onderzoek per interventie naar de effectiviteit van die interventie is
daarmee complex en zeer kostbaar.

De onderzoeksgroep is met een meer duurzaam voorstel gekomen. In overleg met de gemeente
is gekozen de hoofdvraag te hedormuleren richting datgene wat instrumenten met elkaar verbindt
'steuneffect'en 'steunbeleving'. Deze instrument-overstijgende hoofdvraag luidt als volgt: Hoe
wordt échte steun geboden en wanneer wordt door de doelgroep échte steun eruaren?

1 Het onderzoeksteam bestaat uit het lectoraat Publab van de Hoge school Utrecht, GGD Limburg-Noord en
onderzoeksbureau Remind to You.
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Met deze meer algemene onderzoeksvraag rondom steun kunnen zowel aan de zijde van
steunaanbieders als aan de zijde van steunontvangers indicatoren voor effectieve steun worden
uitgevraagd. Op basis hiervan, met aanvullingen vanuit literatuuronderzoek, zullen door het
onderzoeksteam adviezen worden geformuleerd die als fundament kunnen dienen bij het
evalueren en (her)ontwerpen van een breed palet van instrumenten.

Omdat de effectiviteit van een interventie gebaat is bij maatwerk, en een interventie dus moet
¡:rnehritnn hii dn d¡noliilren nr'¡!<tii!< r-ran de doelnrnen- wnrdt hinnen de onderzgg!<gr/raan
uitdrukkelijk rekening gehouden met de belangrijkste aspecten clie cle doelgroep, in Weert,
karakteriseren. Mensen in armoede kampen met constante en vaak langdurige stress. Onderzoek
laat zien dat dit een negatief effect heeft op de mogelijkheid om rationele, weloverwogen keuzes
te maken, terwijl de dienstverlening dit in veel gevallen wélvan hen eist. Wat hebben zij nodig om
zich werkelijk gesteund te voelen? En, wat hebben dienstverleners nodig om werkelijke steun te
bieden?
Met een instrument-overstijgende onderzoeksvraag richt het onderzoeksteam zich op inzicht bieden
in de kenmerken van optimale steunbeleving, met inzichten vanuit zowel de doelgroep, als de
dienstverlener. Een soort meetlat waarlangs een interventie gelegd kan worden en waarbij inzichtelijk
wordt of deze interventie de kenmerken van steunbeleving in zich heeft.

We houden u op de hoogte van de voortgang en de resultaten van het onderzoek.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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