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Gemeente Weert 
Afdeling WIZ 
T.a.v. mevr. M. Lambers 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
 
Onderwerp: Aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020 
 
Weert, 18 augustus 2017 
 
Geachte mevrouw Lambers, 
 
Inleiding 
De gemeenteraad heeft in november 2016 een amendement ingediend om armoede in 
Weert aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in een nota “Aanvalsplan Armoede Weert 
2018-2020”, gedateerd juni 2017. 
 
Doel 
Met het “Aanvalsplan armoede Weert” wordt beoogd dat niemand in Weert leeft of 
opgroeit in armoede. Dat is zeer ambitieus, maar wellicht de beste aanpak om armoede 
effectief te bestrijden. Was het tot nu toe dat men zich alleen richtte op minimabeleid met 
haar gemeentelijke regelingen, thans wordt in het voorstel geopteerd voor armoedebeleid 
dat zich richt op een bredere doelgroep waardoor het effect wellicht groter zal zijn. 
 
Overleg en info 
Er heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden omtrent armoedebeleid. 
Zo zijn er een tweetal bijeenkomsten (11 en 15 mei) gehouden, waarbij inwoners van 
Weert, met name ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers, alsmede professionele 
en vrijwilligersorganisaties nadrukkelijk werden uitgenodigd om met voorstellen en ideeën 
te komen omtrent de aanpak van armoede. 
Tijdens ons regulier overleg zijn wij meermaals bijgepraat omtrent de visie, beleidskaders 
en uitvoeringsvarianten inzake de aanpak van armoede door de beleidsmedewerkers van 
de afdeling WIZ.  
 
Aanpak 
Rondom het leven in armoede heerst vaak een taboe, waardoor mensen geen beroep 
doen op ondersteuning en daardoor niet bij instanties bekend zijn. Dit komen we ook 
tegen bij het KTO-onderzoek wat blijkt uit het niet gebruik van de bestaande regelingen 
voor minima. 
Hoe dit om te buigen? 
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 Inwoners informeren en ondersteunen hoe zij financiële problemen kunnen 
voorkomen. Dit gebeurt ook al vanaf de introductie van de integrale 
schulddienstverlening (sinds januari 2016) 

 Inwoners met financiële problemen actief ondersteunen in het oplossen van hun 
situatie 

 Inwoners in armoede beter in beeld proberen te krijgen en hen informeren waar zij 
voor ondersteuning terecht kunnen 

 Gebruik maken van een breed netwerk van professionals en vrijwilligers die 
inwoners in armoede bijstaan 

 Prioriteit leggen bij gezinnen met kinderen in armoede, zodat zij de kans krijgen zo 
zorgeloos mogelijk op te groeien. Hierdoor wordt hun toekomstperspectief vergroot 

 Integrale probleemaanpak, waarbij niet alleen naar de financiën wordt gekeken, 
maar de ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte van betrokkene(n) 

 
Sociaal Cultureel Fonds (volwassenen) 
Het Sociaal Cultureel Fonds voor volwassenen staat al enkele jaren ter discussie. 
Uitvoering in 2016 en 2017 geschiedt volgens de bestaande regeling (geldelijke bijdrage). 
Een aantal alternatieven zijn onderzocht, zoals een vouchersysteem, aansluiting zoeken 
bij de Stichting Leergeld voor volwassenen, oprichten van een nieuwe stichting via Punt 
Welzijn, gebruik maken van de Weerterlandpas en inrichten van een webshop voor 
minimaregelingen. 
Gebleken is dat de onderzochte alternatieven uit kostenoverwegingen en fraude-
gevoeligheid niet geschikt zijn en om die reden wordt de aanvraag- en 
uitbetalingssystematiek gehandhaafd, echter met dien verstande dat het Sociaal Cultureel 
Fonds wordt omgevormd tot een “Meedoenbijdrage”. 
De doelgroep van de regeling wordt met ingang van 2018 uitgebreid van 115% naar 
130% van het sociaal minimum. Optrekking van deze grens sluit aan bij de doelgroep die 
men wil bereiken bij de aanpak armoede en is eveneens het percentage dat gehanteerd 
wordt bij de collectieve zorgverzekering voor minima. 
 
Advies 

 Het “Aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020” is zeer ambitieus en wij zijn zeer 
ingenomen dat geopteerd wordt voor een integrale benadering volgens 
uitvoeringsvariant 3 als de meest passende bij de ambitie. De gemeente voert de 
regie in samenwerking met een breed netwerk van professionals en vrijwilligers.  

 Er zal wel de nodige expertise moeten worden aangetrokken en/of ontwikkeld, 
omdat deze op dit moment onvoldoende aanwezig is. 

 Wij zijn eveneens ingenomen met de oplossing die gekozen is voor handhaving 
van het Sociaal Cultureel Fonds voor volwassenen, maar dan in de vorm van een 
“Meedoenbijdrage”. 

 Na besluitvorming door de gemeenteraad dient een goed communicatieplan 
opgezet te worden. 

 Na afloop van elk jaar willen wij het armoedebeleid met u evalueren en 
geïnformeerd worden over de voortgang en realisatie van de doelstellingen. 

 Omdat er meestal sprake is van maatwerk achten wij het van belang dat de 
medewerkers van de Vraagwijzer goed geïnstrueerd worden omtrent de aanpak 
van armoede. 
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Wij spreken met u de hoop uit dat alle voorgenomen maatregelen op termijn zullen 
resulteren in een bevordering van het welzijn en mogelijk meer welvaart, als gevolg van 
de huidige positieve economische ontwikkeling, voor veel inwoners van Weert en 
uiteindelijk ook mag leiden tot een besparing van maatschappelijke kosten. Zo ontstaat er 
een win-win situatie. 
Wij wensen u veel succes met de aanpak en opzet van het nieuwe armoedebeleid. 
 
 
Wij vertrouwen u hiermede ons advies tijdig ter kennis te hebben gebracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het CPM, 
 
 
 
J.H.W.H. Smeets, voorzitter 
 
 
 

 
 
 
 


