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Weert, 2 juni 2O2O

Onderwerp: Traject alleenstaande ouders in de bijstand 2O2O en SchuldenlabWeert

Beste meneer, mevrouw,

Middels het amendement'Terugdraaien bezuiniging Armoedebeleid (VI.A.1, zie bijlage)
heeft u in 2019 besloten om de bezuiniging van € 100.000 op het budget armoedebeleid
terug te draaien en het budget beschikbaar te stellen voor brede inzet binnen het sociaal
domein.

Traject a I leenstaa nde ouders
Weert kent in verhouding tot andere gemeenten een relatief grote groep alleenstaande
ouders met een bijstandsuitkering. Alleenstaande ouders behoren tot één van de
risicogroepen om in armoede te vervallen. Zo ook alleenstaande vrouwen met een
bijstandsuitkering. Meestal is er sprake van een ingewikkelde combinatie van problemen
waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt onoverbrugbaar lijkt. Het huidige re-integratie
aanbod sluit niet volledig aan op deze specifieke doelgroep. Om deze groep ondersteuning
te bieden kunnen zij deelnemen aan het traject Actie Reactie van Solvare. Gedurende dit
traject wordt er gewerkt aan de financiële huishouding, risico's van schulden (aanpak
schulden), de persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, verkenning van de arbeidsmarkt
en bemiddeling waardoor er gehele of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstand kan
plaatsvinden. Er wordt gestart met een groep van 10 vrouwen. De totale kosten bedragen
minimaal € 25.500 en maximaal € 35.000 afhankelijk van het traject.

SchuldenlabWeert
Van het resterende deel van het budget ad € 65.000,- zijn aanvullende instrumenten in
voorbereiding. Als potentiële uitwerking hiervan kan het oprichten van een
'schuldenlabWeert' worden genoemd, met daaronder de instrumenten'De
Voorzieningenwijzer'en de'Nederlandse Schuldhulp Route'. Het is echter duidelijk dat het
aantal huishoudens met financiële problemen door de coronacrisis fors is toegenomen. Op
korte termijn wordt de ergste pijn opgevangen door de landelijke coulanceregelingen en
noodmaatregelen. Op de langere termijn kunnen structurele problemen niet worden
voorkomen. Landelijk wordt geschat dat het aantal huishoudens met problematische
schulden met een boeggolf zal toenemen van 1,4 miljoen huishoudens naar 2,5 tot2,6
miljoen huishoudens.
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Het is daarom van groot belang om ons hier goed op voor te bereiden. Enerzijds moeten
we zorgen dat we de toename kunnen opvangen, anderzijds moeten we zorgen dat we de
juiste dingen blijven doen voor de juiste doelgroepen. Dit vooronderzoek vergt zorgvuldige
afstemming, zowel ¡ntern als extern. Concreet zal dit leiden tot een voorstel aan ons
college voor aanvullende instrumenten die in 2020 worden opgezet en uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
Bu en wethouders,
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ris rgemeester
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AMENDEMENT  

VI.A.1 

 

 
Onderwerp:  terugdraaien bezuiniging armoedebeleid 
  

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2019,  

 

 

Overwegende dat: 

· er in Weert nog steeds mensen zijn die in armoede leven; 
· ook kinderen helaas in armoede opgroeien; 

· er in de afgelopen jaren al veel goede initiatieven in gang zijn gezet; 
· het nog steeds niet is gelukt om de complete doelgroep in beeld te krijgen 

en te helpen; 

· het college desalniettemin nu voorstelt om 100.000 euro op armoedebeleid 
te bezuinigen; 

· deze middelen bedoeld zijn voor het armoedebeleid en niet om de 
begroting sluitend te krijgen. 

Wijzigt de begroting als volgt: 

- Schrapt de bezuinigingsmaatregel van 100.000 euro op armoedebeleid 

voor het jaar 2020. 
- Oormerkt de 100.000 euro van 2020 voor het sociaal domein. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Fractie PvdA       Fractie DUS Weert,               Fractie Weert Lokaal,         
F. Kadra            C. Beenders-van Dooren        C. Jacobs 
 

Fractie Goubet-Duijsters 
J. Goubet  

 
   
 

 Besluitvorming: aanvaard. 

 


