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Inleiding
De Weerter gemeenteraad heeft eind 2017 unaniem het Aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020 
aangenomen. 

In het aanvalsplan ligt de belangrijke 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. 

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. 
In dit verslag leest u per interventie wie er betrokken waren en hoeveel mensen er zijn bereikt.

Naast alle interventies en activiteiten loopt het onderzoek naar steunbeleving onder mensen in 
armoede. Eind 2020 of begin 2021 wordt het resultaat van het onderzoek bekend.

Niet alles wat gebeurt is te vangen in de 4 pijlers. Zo is de gemeente Weert in 2019 aangesloten bij 
de Alliantie tegen Kinderarmoede, kwam een delegatie van het ministerie van SZW op bezoek om 
zich te laten inspireren door de Weerter aanpak van armoede, en was Weert uitgekozen om op een 
congres met Koningin Maxima in gesprek te gaan als één van de richtinggevende gemeenten op dit 
vlak. 

Activiteiten en inspanningen1die al langere tijd door gemeente en andere partijen in Weert worden 
uitgevoerd, zijn niet opgenomen in dit jaarverslag, maar daardoor niet minder belangrijk. Zonder die 
inzet zou Weert er een stuk minder sociaal of veilig uitzien! Nieuwe initiatieven vanuit het 
aanvalsplan dienen aanvullend te zijn.

1. 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 bewustzijn 

1 Een overzicht hiervan is te vinden in het beleidsplan Armoede Samen Aanpakken 2018-2020, 
www.weert.nl/aanvalsplanarmoede 

http://www.weert.nl/aanvalsplanarmoede
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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.

Doelgroep Leerlingen en ouders
Partners VMBO Het Kwadrant, Stichting VAO, CJG-ML, Rabobank, gemeente
Uitvoering Mei 2019
Op basis van Regionaal Ontwikkelingsagenda Jeugd, armoedebeleid
Bereik 2019 2 klassen met in totaal 34 jeugdigen

 Gastlessen over sociale zekerheid
Vanuit de gemeente zijn gastlessen verzorgd over de sociale zekerheid vanuit de overheid.

Doelgroep Leerlingen groep 7 en 8
Partners OBS Graswinkel, gemeente
Voorbereiding 2019
Uitvoering 2019
Op basis van Regionaal Ontwikkelingsagenda Jeugd, armoedebeleid,  vraagschool
Bereik 2018 3 klassen met in totaal 70 leerlingen

Speaking Minds 
Gevoelens van sociale uitsluiting, onzekerheid 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.

Doelgroep Leerlingen
Partners MBO Gilde Opleidingen, Stimulanz, Punt Welzijn, gemeente
Uitvoering 2019
Op basis van Regionaal Ontwikkelingsagenda Jeugd, jongerenparticipatie, 

armoedebeleid
Bereik 2018 2 klassen met in totaal 24 leerlingen

 Inzet landelijke hulpmiddelen 
Berekenuwrecht.nl, 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. Ook landelijke informatiebronnen als de betrouwbare 
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facebookpagina over financieel opvoeden brengen we bij inwoners en partners onder de 
aandacht om weer verder te verspreiden.

Doelgroep Inwoners 
Partners Nibud, gemeente
Uitvoering 2019
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik Ruim 650 inwoners van Weert maakten hier gebruik van

 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. 

Doelgroep Kinderen in het basisonderwijs 
Partners Basisscholen, kinderopvang, Punt Welzijn, gemeente
Uitvoering 2019
Op basis van Onderwijsachterstandenbeleid, preventief jeugdbeleid, armoedebeleid

 Banenmarkt
Werk.Kom heeft samen met de gemeente Weert banenmarkt georganiseerd voor 
werkzoekenden.  

Doelgroep Werkzoekenden
Partners Werk.Kom, gemeente
Uitvoering 2019
Op basis van Participatiebeleid, armoedebeleid
Bereik Ruim 250 werkzoekenden

 Kindercongres Gelijke kansen voor alle kinderen
Armoede (en de gevolgen ervan) werd via theater, spel en kennis bespreekbaar gemaakt met 
kinderen. 

Doelgroep leerlingen van groep 7 en 8 van 14 basisscholen
Partners Stichting Meer Kleur en Kwaliteit, Punt Welzijn, CJG-ML, Rabobank, 

Wonen Limburg, JOGG Weert, Emma Keuven, COA, Anti Discriminatie 
Voorziening Limburg, vrijwilligers en gemeente

Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid, preventief jeugdbeleid
Bereik 600 kinderen en hun leerkrachten

  

 Ouderbijeenkomst Gelijke kansen voor alle kinderen
Theater en informatiemarkt voor ouders over opvoeden met weinig geld. Door het 
interactief theater kwam het gesprek goed op gang, waarna de ouders ook persoonlijke 
vragen konden stellen aan de partners met een standje.

Doelgroep Ouders
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Partners Punt Welzijn, Stichting Meer Kleur en Kwaliteit, Buurtgezinnen, 
Bibliocenter, CJG-ML, Vraagwijzer, Weerter Minima Groep, Leergeld, 
Human Kind, bs Aan de Bron, JOGG Weert, gemeente

Uitvoering 2019
Op basis van Participatiebeleid, armoedebeleid
Bereik 9 ouders

 Voorlichting aan professionals
Professionals en vrijwilligers krijgen inzicht en handvatten hoe om te gaan met mensen met 
chronische stress/armoede. In 2019 is voorlichting gegeven aan medewerkers van de 
kinderopvang en de werkgroep JIKP (jongeren in kwetsbare posities).

Doelgroep Werkers die in aanraking komen met mensen in armoede
Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid
Bereik 60 deelnemers

2. ACTIEVE ARMOEDEBESTRIJDING

 Uitbreiding 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 
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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 
geboden.

Doelgroep Inwoners 
Partners Gemeente Weert
Uitvoering 2018, 2019
Op basis van Beleid schulddienstverlening, armoedebeleid

 Inzet 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.  In 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. 

Doelgroep Inwoners 
Partners Werk.kom, gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck
Uitvoering 2018 en 2019
Op basis van Participatiebeleid, Wmo-beleid armoedebeleid

 De VoorzieningenWijzer 
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.

Doelgroep Inwoners met een inkomen tot modaal
Partners Wonen Limburg, gemeente Weert
Uitvoering 2019
Op basis van Minimabeleid, armoedebeleid
Bereik 96 huishoudens deden aan de pilot mee en bespaarden gemiddeld 

€482 op jaarbasis

 SOS met CZ (Samenwerken over Stelsels)
SOS is maatwerkaanpak, die ervoor zorgt dat inwoners die zowel een vraag 
hebben in het medische als het sociale domein beter en sneller geholpen 
worden. Het betreffen mensen die kampen met meerdere problemen 
tegelijkertijd, zoals schulden, woonproblemen, gezondheidsproblemen en/of 
psychiatrische klachten. Zij hebben daardoor automatisch te maken met een grote 
verscheidenheid aan wetten, regels, professionals en hun organisaties. Doel is dat burgers 
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meer op maat, integraal, nabij en tijdig geholpen worden en er structurele oplossingen 
worden geboden.

Doelgroep Inwoners met meerdere hulpvragen
Partners Zorgverzekeraar CZ, AMW-ML, gemeente Weert
Uitvoering 2019
Op basis van Minimabeleid, armoedebeleid

 Uitbreiding abonnement 155 Help een Bedrijf 
Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers 
en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Zij 
helpen jaarlijks duizenden ondernemers in goede en slechte tijden. De 
gemeente Weert neemt jaarlijks een servicepakket af bij het IMK. Binnen dit 
servicepakket kunnen Weerter ondernemers gratis gebruik maken van het 155 Basisaanbod. 
Met een uitbreiding van het abonnement kunnen ondernemers naast een telefonische 
consultatie meer maatwerk-advies krijgen. Een adviseur van 155 komt bij de ondernemer op 
het bedrijf, kan de boeken inzien en een gedegen advies geven over de te nemen stappen.

Doelgroep Ondernemers 
Partners Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
Uitvoering Oktober 2019
Op basis van Ondernemerszaken, armoedebeleid

 SUN Weert (Stichting Urgente Noden Weert)
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.  De conclusies uit het draagvlakonderzoek gaven voldoende aanleiding om SUN 
Weert op te richten.  

Doelgroep Mensen in acute financiële nood
Partners Stichting Urgente Noden Nederland, AMW-ML
Voorbereiding 2018/2019
Uitvoering 2020
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid

3. VERBORGEN ARMOEDE ZICHTBAAR MAKEN

 Partners inzetten voor bereiken doelgroep 
De gemeente organiseert 2x per jaar een kledingdag voor kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen. Bij de start in april 2017 werden 520 kinderen uitgenodigd. Deze waren bekend bij 
de gemeente. Door onze partners te vragen de kledingdag onder de aandacht te brengen, 
hebben veel ouders zich gemeld. Inmiddels is 80% van de kinderen in armoede in beeld 
(Volgens CBS groeien in Weert 1050 kinderen op in armoede). 

Doelgroep Kinderen in armoede
Partners Stg Leergeld, basisscholen
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Uitvoering 2018 en 2019
Op basis van armoedebeleid
Bereik Er zijn hierdoor 350 kinderen meer in beeld  (totaal 870)

 Publiekscampagne Trek aan de bel
De campagne heeft het doel om het taboe over armoede te doorbreken en 
mensen aan te sporen op tijd hulp te vragen. Mensen die contact opnemen, 
krijgen een brede telefonische uitvraag van hun vraag. Als de vraag helder is, volgt een 
passend vervolg, waarbij de vraag van de inwoner centraal staat. Zo krijgen mensen hulp bij 
zoeken naar werk, een afspraak bij team schulddienstverlening of een ondernemer een 
adviesgesprek met 155 help een bedrijf.

Doelgroep Inwoners 
Partners Dear, gemeente Weert
Uitvoering Start  oktober 2019
Op basis van Armoedebeleid
Bereik 22 mensen trokken aan de bel

 Moedige Dialoog
Moedige Dialoog is een lokaal netwerk, dat werkgevers ondersteunt hun 
werknemers te begeleiden bij (risico op) financiële problemen.

Doelgroep Werkgevers en werknemers
Partners Rabobank, AMW-ML, Wonen Limburg, Punt Welzijn, MBO Gilde 

Opleidingen, gemeente Weert
Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid
Bereik 4 lezingen aan ca.  65 werkgevers

 Project Vroegsignalering 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 
schulddienstverlening). De achterstand betreft voor 20% huurders met een 
bijstandsuitkering. 

Doelgroep Huurders met 2 maanden betalingsachterstand
Partners Wonen Limburg, Woningstichting St.Joseph, AMW-ML, gemeente Weert
Uitvoering 2019
Op basis van Beleid schulddienstverlening, minimabeleid, armoedebeleid
Bereik 77 huurders
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 Schuldenloket bij Rechtbank Limburg
Rechtbank Limburg gaat een signaal functie vervullen bij financiële 
problemen van burgers, die zij in zittingen zien. Het schuldenloket gaat 
mensen warm overdragen naar de lokale schuldhulpverlening. Gemeente 
Weert heeft actief bijgedragen in de ontwikkeling van deze voorziening.

Doelgroep Burgers die contact hebben met Rechtbank Limburg
Partners Rechtbank Limburg, Kredietbank Limburg, gemeenten
Voorbereiding 2019
Uitvoering 2020
Op basis van Beleid schulddienstverlening

 Schulddienstverlening (SDV) op locatie
Om meer zichtbaar te zijn en voor inwoners en partnerorganisaties makkelijker bereikbaar, 
houdt team SDV sinds eind 2019 spreekuren op 5 verschillende locaties binnen de gemeente.

Doelgroep Inwoners met financiële zorgen, ketenpartners
Partners AMW-ML, Wonen Limburg, Zelfregiecentrum, Weerter Minima Groep, 

CZ
Uitvoering 2019
Op basis van Beleid schulddienstverlening

 Vrijwilligersteam 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 biedt een luisterend oor voor mensen 
die daar behoefte aan hebben. 

Doelgroep Wijkbewoners in Groenewoud
Partners Vrijwilligers, Punt Welzijn, AMW-ML
Uitvoering 2018 en 2019
Op basis van Wmo-beleid, armoedebeleid

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.

Doelgroep Kinderen waarvan de ouders niet voor een ontbijt kunnen zorgen
Partners Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt, Kansrijk in de Wijk, basisscholen
Uitvoering 2018 en 2019
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik Eind 2019 maakten 158 kinderen gebruik van het Jeugdontbijt
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 Circuskaarten
Circus Maximum bood 300 inwoners met een laag inkomen een gratis entreekaartje aan om 
naar de voorstelling te komen. 

Doelgroep Inwoners met een laag inkomen
Partners Circus Maximum
Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid
Bereik 300 inwoners

 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 kleine beurs. Hiermee krijgen mensen 
snel, lokaal en eenvoudig informatie over waar zaken goedkoop of gratis zijn 
te verkrijgen. 

Doelgroep Mensen met een laag inkomen
Partners Stg. De Pijler, provincie Limburg 
Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid
Bereik 3912 websitebezoeken

 Vouchers voor de sponsorwinkel 
De Sponsorwinkel Weert geeft vouchers voor gratis kleding aan de 
Voedselbank. Met deze vouchers kunnen mensen in armoede een 
aantal  kledingstukken uitzoeken bij de Sponsorwinkel. Ook de Weerter Minimagroep kan in 
voorkomende gevallen een voucher uitdelen.

Doelgroep Mensen met een zeer laag besteedbaar inkomen
Partners Sponsorwinkel, Punt Welzijn, Voedselbank, Weerter Minimagroep
Uitvoering 2018 en 2019
Op basis van Minimabeleid, armoedebeleid
bereik Klanten van de Voedselbank krijgen 2x per jaar een voucher.

 Dagje Efteling van stichting Het Vergeten Kind 
   Stichting Het Vergeten Kind organiseerde  twee keer een geheel verzorgde 

dag naar de Efteling voor kinderen/gezinnen in kwetsbare omstandigheden. 
Weert kreeg in juli en in december 1 bus aangeboden. 

Doelgroep Kinderen en hun gezin in kwetsbare omstandigheden
Partners Stichting Het Vergeten Kind
Uitvoering juli en december 2019
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik 30 gezinnen met in totaal ruim 100 inwoners

 Actie Pepernoot 
Nationaal Kinderfonds organiseert jaarlijks Actie Pepernoot. Hierdoor kunnen 
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ouders met een laag inkomen toch voor een cadeautje met Sinterklaas 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.

Doelgroep Jeugdigen 0-18 jaar
Partners CJG-ML
Uitvoering 2019
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik Deelname Weert: 747 kinderen, waarvan 450 ingekocht door gemeente

 Doelgroep Meedoenbijdrage verruimen
In december 2018 is de Meedoenbijdrage beschikbaar gesteld voor huishoudens met een 
inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Voorheen lag de inkomensgrens bij 115%. Met 
terugwerkende kracht kunnen mensen in 2019 over 2018 de Meedoenbijdrage aanvragen.
De verwachting dat het aantal aanvragen zou stijgen is niet uitgekomen. Er maken minder 
huishoudens gebruik van de Meedoenbijdrage dan voorheen. Of dit komt door economisch 
betere tijden of andere oorzaken heeft, wordt in 2020 nader uitgezocht.

Doelgroep Huishoudens met inkomen tot 130% sociaal minimum
Partners Gemeente Weert
Uitvoering 2019
Op basis van Inkomensbeleid en armoedebeleid

 Swim to Play in voortgezet onderwijs 
Leerlingen in de Internationale Schakelklas (IKS) kunnen veelal niet 
zwemmen. In 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 allemaal ouders met een 
laag inkomen (statushouders, Oost-Europese arbeiders). Swim to Play is opgezet om 
jeugdigen watervrij te maken, zodat ze daarna kunnen starten met zwemles voor diploma A. 

Doelgroep IKS leerlingen op voortgezet onderwijs
Partners VMBO Het Kwadrant, Zwembad De ijzeren man 
Uitvoering Schooljaar 2019/2020
Op basis van Sportstimuleringsbeleid, preventief jeugdbeleid, armoedebeleid

 Vakantiehuisje Weerterbergen
De gemeente Weert huurt een vakantiehuisje op de Weerterbergen. Huishoudens die al 
meerdere jaren niet op vakantie konden gaan, kunnen hier een midweek 
of weekend genieten van een vakantie. Dit wordt mede mogelijk gemaakt 
door Weerter ondernemers die activiteiten en producten sponseren.

Doelgroep Inwoners die om financiële redenen al lang niet op vakantie konden
Partners Ronde Tafel 146, Hema, GlowGolf, Weerter Bergen, Sponsorwinkel, 

Jumbo, Jos Poell BV, Meulen Bouwbedrijf BV, Albert Heijn, Lidl, Accept- 
De Volharding VOF

Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid
Bereik 39 gezinnen met in totaal 134 inwoners
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 Leergeld en Jeugdfondsen Sport en Cultuur
Ouders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen voor hun 
kinderen gebruik maken van een aantal fondsen. De fondsen werken 
onderling samen. Kinderen hebben hierdoor meer gelijke kansen om 
mee te doen en hun talenten te ontwikkelen.

Doelgroep Jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar
Partners Stg. Leergeld, Jeugdfondsen Sport en Cultuur
Uitvoering 2019
Op basis van Minimabeleid
Bereik 500 jeugdigen voor Leergeld (actuele cijfers van de ander fondsen worden later bekend)

 Dozenactie Vlindervilla 
Kinderdagverblijf Vlindervilla vierde haar 15 jarig bestaan. Alle kinderen in de opvang 
en ook de kinderen, die de opvang reeds verlaten hebben, werd gevraagd een 
schoenendoor te vullen met mooie spulletjes, die zij niet meer 
gebruiken. De mooi versierde dozen werden op de Kledingdag in 
oktober uitgedeeld.

 Kledingdag voor kinderen
Twee keer per jaar organiseert de gemeente een kledingdag voor kinderen 
van ouders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De 
kledingdag heeft naast het bieden van goede nieuwe kleding en schoenen ook 
andere positieve effecten: leren kennen van ouders/kinderen, verborgen 
armoede wordt bereikt, aanbod van gemeentelijke regelingen wordt onder de aandacht 
gebracht (kindpakket), samenwerkende partners krijgen kans de doelgroep te ontmoeten 
(CJG, Weerter Minima Groep, Schulddienstverlening).

Doelgroep Jeugdigen van 0 tot en met 18 jaar
Partners Lokale ondernemers, Kansrijk in de Wijk, Weerter Minima Groep, CJG
Uitvoering 2019 (2x per jaar vanaf 2017)
Op basis van Minimabeleid en armoedebeleid
Bereik 870 jeugdigen zijn uitgenodigd in oktober 2019

Doelgroep Kinderen voor wie een aardigheidje niet vanzelfsprekend is
Partners Vlindervilla
Uitvoering 2019
Op basis van Armoedebeleid
Bereik 218 dozen zijn uitgereikt
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 Zomerpakket 
Veel gezinnen kunnen om financiële redenen niet op vakantie. Vaak kunnen 
deze gezinnen ook weinig leuke uitjes ondernemen. Het zomerpakket bestaat 
uit een aantal vrijkaartjes voor voorzieningen binnen de gemeentegrenzen, 
leuke tips en ideeën die (n)iets kosten en wat knutsel-/doe-dingen voor thuis. 
Ieder pakket is anders samengesteld. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de door 
ondernemers vrijgegeven producten worden de pakketten samengesteld.

Doelgroep Gezinnen met kinderen van 2 tot en met 18 jaar
Partners Lokale sponsoren en aanbieders
Uitvoering 2019
Op basis van armoedebeleid
Bereik 142 gezinnen met in totaal 507 inwoners

Financiën 2019

Wat/wie Gemeentelijk budget Provinciale subsidie
Personele inzet coördinator en 

ondersteuner 
armoedebestrijding, inzet 
en uitbreiding SDV

€ 239.983

Subsidie uitvoering 
aanvalsplan

Weerter Minimagroep,  
stg. VAO, naschoolse 
arrangementen

€    27.300

Subsidie versterken 
kinderwelzijn

Speaking Minds, 
Jeugdontbijt, Swim to Play 
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voor IKS-leerlingen, Actie 
Pepernoot, zomerpakket, 
kindercongres, 
jongerenparticipatie

€ 90.813

Inkoop uitvoering 
aanvalsplan

VoorzieningenWijzer, 
onderzoek armoedebeleid, 
Campagne € 206.146

Overige kosten Meedoenbijdrage, 
vakantiehuisje, flyers, 
advertenties, Moedige 
Dialoog

€   79.265

Totaal € 552.694 € 90.813

Gemeentelijk budget
De uitgaven passen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. 

Subsidie provincie voor versterken kinderwelzijn
De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van €250.000 voor bevordering kinderwelzijn 
voor de duur van het aanvalsplan(2018-2020). 

€ 192.630 nog beschikbaar voor 2019 en 2020
€   90.813  - uitgegeven in 2019
€ 101.817 uit te geven in 2020


