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Onderwerp
Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 Aanvalsplan armoede 2018-2020

Voorstel
1. Het jaarverslag 2019 Aanvalsplan armoede 20t8-202O vast te stellen.
2. Het jaarplan 2020 Aanvalsplan armoede 2018-2020 vast te stellen.
3. In de jaarrekening 2019 de raad voor te stellen om via resultaatbestemming

€ 109.356 toe te voegen aan de reserve sociaal domein.
4. De raad te informeren middels de TILS-lijst.

Inleiding
In 2019 was het aanvalsplan in volle gang. Op alle 4 de pijlers (preventie, actieve
armoedebestrijding, verborgen armoede ontdekken en mensen in armoede staan er niet
alleen voor) werd stevig ingezet. Inmiddels is in 2020 het laatste jaar van het aanvalsplan
begonnen. Een jaar om meer doelen te halen en een doorkijk te maken naar de toekomst.
De meeste van de voorgenomen maatregelen, zoals opgenomen in het Aanvalsplan
armoede 2078-2020, zijn inmiddels in gang gezet. ln 2O2O zal worden ingezet op
verdieping, versterking en/of uitbreiding van de interventies.

Beoogd effect/doel
1. Het jaarverslag 2019 geeft overzicht hoe er is gewerkt aan de uitvoering van het

Aanvalsplan.
2. Het jaarplan 2020 geeft verder uitvoering aan de missie 'Niemand in Weert leeft of

groeit op in armoede'.

Argumenten
1. Het jaarverslag is een overzicht van waarop is ingezet in 2019.
2. Een jaarplan is nodig om daadwerkelijk tot uitvoering van het aanvalsplan te

komen.
In het jaarplan zijn concrete acties opgenomen.

3. Het beschikbaar gestelde bedrag blijft zo behouden voor het sociaal domein.
4. De raad heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de uitvoering van het

Aanvalsplan armoede.
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Kanttekeningen cn risico's
Onvoorziene omstandigheden waardoor met name vrijwilligers hun taken niet/deels
kunnen uitvoeren, is een risico.
Juist de samenwerking met en de uitvoering door partners (professioneel en vrijwillig) is

een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het aanvalsplan. Bestrijding van armoede
is uiteraard geen exclusief gemeentelijke inspanning.

De overheveling van het restantbudget 2018 naar 2019 blijkt niet nodig te zijn geweest.

Hoewel in 2019 interventies als de VoorzieningenWijzer en SUN Weert zijn opgezet, gaan

beide in 2020 van start en drukken dan ook pas op het budget van 2020.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De gemeenteraad heeft vanaf 2018 een structureel budget beschikbaar gesteld voor
armoedebestrijding van € 400.000, in de jaren 2OI8-202O aangevuld tot € 650.000 per
jaar (dekking aanvullend bedrag t.l.v. reserve sociaal domein). Daarnaast heeft de
provincie een subsidie toegekend voor 3 jaar met een totaalbedrag van € 250.000 voor
het versterken van Kinderwelzijn.

Uitoaven 2O19 budqet armoede Bedras
oemeenteliik budqet € 552.694
orovinciaal subsidie (versterken kinderwelziin) € 90.813
Totaal € 643.507

Het in 2019 beschikbare gemeentelijke budget voor armoedebeleid is € 1.012.050 (incl.
overgeheveld restantbudget van 2018 naar 2019). De uitgaven in 2019 zijn € 552.694.
Conform besluitvorminq in de slotwiiziging 2019 is een bedrag van € 100.000
overgeheveld naar 2020. Het restantbudget 2019 bedraagt € 359.356. De geraamde
onttrekking van €250.000 uit de reserve sociaal domein is hierdoor niet noodzakelijk.
M.b.t. het resterende budgettaire voordeel van € 109.356 (€ 359.356 -l- € 250.000)
wordt in de jaarrekening2O19 voor.gesteld om dit via resultaatbesternrning toe te voegen
aan de reserve sociaal domein. Het aanvalsplan armoede is 2 jaar op gang. In die periode

is het beschikbare budget uit de reserve sociaal domein (€ 500.000) niet volledig nodig
geweest. Het restant vloeit zo terug naar de reserve sociale domein.

Daarnaast zijn ten laste van het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebedrag
van € 250.000 uitgaven gedaan tot een bedrag van € 90.813 in 2019. In 2018 waren de

uitgaven hiervan € 57.370. Het resterende subsidiebedrag van €101.817 wordt binnen de
gestelde su bsld levoorwaarden aa ngewend in 2020.

De uitgaven 2019 zijn lager dan het beschikbare budget. Dit wordt mede veroorzaakt
doordat ook andere partijen financieel hebben bijgedragen aan de uitvoering, er steeds
goed gekeken wordt hoe op de meest efficiënte wijze doelen kunnen worden gehaald en

die ook op de langere termijn voortgezet kunnen worden. Daarnaast kunnen we met de

huidige capaciteit ook niet alles tegelijk doen, waardoor projecten eerst moeten opstarten
alvorens een nieuw (groot) project te starten.

De uitgaven voor armoedebestrijding in 2A2A, inclusief de uitvoering van het jaarplan

2020, vinden binnen het beschikbare budget plaats.

Uitvoering/evaluatie
In het derde kwartaal van 2020 zal aan uw college een voorlopige evaluatie van het
Aanvalsplan 2Ot8-2020 en een beleidsplan armoede 202L-2024 voorgelegd worden.
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Communicatie/ partici patie
- De raad informeren via presentatie op 12 februari 2020 en via TILS-lijst
- Via de pagina Samen Leven in Weeft in het Weerter Magazine worden regelmatig

artikelen geschreven over initiatieven vanuit het Aanvalsplan.
- Periodieke berichten op facebook
- De provincie wordt op de hoogte gebracht door het jaarverslag 2019 en de

jaarrekening 2Ot9 toe te sturen

Overleg gevoerd met
Intern:
Maartje Lambers, WIZ
Inge Muskens, team SDV
Patricia Vos, Financiën

Bijlagen:
- Jaarverslag 2019 Armoede samen aanpakken,
- Infografic jaarverslag 2OL9
- Jaarplan 2020 Aanvalsplan armoede 20L8-2020
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