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Onderwerp 
Armoedebeleid 2021-2024. 
 
Voorstel 
Armoedebeleid 2021-2024 vast te stellen. 
 
Inleiding 
Sinds 2018 heeft Weert armoedebeleid. Met het Aanvalsplan armoede 2018-2020 is een 
stevige basis gelegd voor het tegengaan van armoede. Armoedebestrijding vraagt om een 
lange termijn aanpak. Financieel kwetsbare inwoners zijn er altijd. Met de coronacrisis 
wordt nog eens pijnlijk duidelijk dat financiële zorgen/armoede iedereen kan overkomen. 
Met het nieuwe beleid wordt verder gebouwd aan de armoedeaanpak. Kinderen blijven 
prioritaire doelgroep en het beleid kent 3 pijlers: voorkomen van armoede, bestrijden van 
armoede en verzachten van armoede.  
 
Beoogd effect/doel 

1. Inwoners zijn in staat om op tijd het risico op armoede in hun eigen situatie in te 
schatten en hebben de vaardigheden om daar op te acteren; hetzij zelfstandig, 
hetzij met hulp. 

2. Inwoners zijn in staat boven de armoedegrens uit te komen; hetzij zelfstandig, 
hetzij met hulp. 

3. Inwoners zijn in staat voorzieningen aan te vragen waar zij recht op hebben; 
hetzij zelfstandig, hetzij met hulp.  

 
Argumenten  
1.1 Armoedebestrijding vraagt een continue aanpak. Armoede is een hardnekkig 

fenomeen en vraagt om een lange termijn aanpak. 
1.2 Armoede heeft gevolgen op vele levensdomeinen, wat voor vervolgproblematiek zorgt. 

Het aanpakken van armoede kan veel vervolgproblematiek voorkomen of 
verminderen. 

 
Kanttekeningen en 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 
armoedebeleid. Bestrijding van armoede is uiteraard geen exclusief gemeentelijke 
inspanning. 
 
Financiële gevolgen 
Uw raad heeft, onder voorbehoud van de jaarlijkse begrotingsbehandeling, besloten vanaf 
2018 voor armoede structureel €400.000 beschikbaar te stellen. De uitvoering van dit 
beleidsplan past binnen dit financieel kader. De personele kosten van de coördinator 
armoedebestrijding en de ondersteuner zijn hier in opgenomen. 
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Er zijn geen incidentele bedragen vanuit de reserve sociaal domein of de Provincie (meer) 
beschikbaar voor de nieuwe beleidsperiode. Bij wijzigingen van interventies zullen dus 
keuzes gemaakt moeten worden binnen dit budget. 
 
Uitvoering/evaluatie  
Na afloop van ieder jaar zal een jaarverslag opgesteld worden en de resultaten en 
voortgang aan uw raad worden gepresenteerd. 
 
Communicatie/participatie 
Communicatie over voorzieningen en interventies naar inwoners verloopt via verschillende 
kanalen: website, facebook, gemeentepagina in huis-aan-huiskrant ‘Samen Leven In 
Weert’ en  persberichten. Ook samenwerkingspartners helpen via hun kanalen naar de 
doelgroep mee aan bekendheid en zichtbaarheid van het beleid.  
Participatie: 
Met verschillende partners zijn (digitale) gesprekken gevoerd over de armoedebeleid. Hun 
input is mede bepalend geweest voor het voorliggend beleidsplan. De partners waarmee 
gesproken is: Participatieraad, Weerter Minimagroep, Voedselbank Weert, Sponsorwinkel, 
Punt Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Basisonderwijs, Divosa, 
Wonen Limburg, Kinderopvang en Stichting de Pijler. 
 
Advies raadscommissie  
In de informatiebijeenkomst van uw raad van 7 oktober jl. is geadviseerd: 

- Bibliocenter nadrukkelijk als partner te betrekken; 
- Serieus te kijken naar extra woonlasten door corona voor minima; 

Beide punten zijn meegenomen in het armoedebeleid 2021-2024. 
 
De commissie Samenleving & Inwoners acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 
als hamerstuk. 
 
Bijlagen  
Armoedebeleid 2021-2024 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 
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RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020 
 
 
 
 besluit: 
 
Armoedebeleid 2021-2024 vast te stellen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 


