
GEMEENTE vyEERT

Aan: Gemeenteraad

Weert, november 2019

Onderwerp : moties 5610/5611 Aanvalsplan Armoede

Geachte raadsleden,

In het kader van het Aanvalsplan Armoede zijn er in 2Ot7 twee moties ingediend. In deze
brief informeren wij u over de stand van zaken.

Bereik zelfstandiqen (motie 5610):
Het verzoek is/was om in de uitvoeringsplannen van het Aanvalsplan Armoede expliciet
aandacht te besteden aan het bereiken van zelfstandigen in armoede en, in overleg met
de zelfstandigen, aan specifieke maatregelen om hen te ondersteunen.

Er is blijvende aandacht voor de groep zelfstandigen. Er is vanaf 2018 een aantal nieuwe
maatregelen ingezet om de bereikbaarheid van deze groep te vergroten:- Het team schulddienstverlening biedt ook informatie, advies en waar mogelijk hulp

bij schulden aan voor de groep zelfstandigen in samenwerking met de regisseur
Besluit bijstand voor zelfstandigen 2OO4 (Bbz2OO4).

- De uit het Aanvalsplan Armoede voortvloeiende publiekscampagne zet zich (naast
andere doelgroepen) ook extra in op het bereik van zelfstandigen. De
publiekscampagne is gestart in oktober 2019.- Er is geinvesteerd in nieuwe software (SOLO) voor uitvoering van het Besluit
bijstand voor zelfstandigen 2004 en Parttime ondernemen in de bijstand (PTO).- Het abonnement online hulp 155'Help een bedrijf'van het Instituut voor Midden-
en Kleinbedrijf (IMK) is uitgebreid waardoor zelfstandigen er met meer vragen
terecht kunnen.

Kosten biizondere biistand bewindvoerino (motie 5611):
De motie : Voegt aan paragraaf 4.2 Financiële besparing, na de derde zin in de laatste
alinea de volgende passage toe: "Doorterugloop van het aantal mensen dat onder
bewind staat kan een besparing op de kosten voor bewindvoering worden verwezenlijkt."
En draagt het college op:
Hier nadrukkelijk op in te zetten en de behaalde resultaten op dit onderwerp ook op te
nemen in de geplande evaluatie.

Het aantal mensen dat door schulden onder bewind is komen te staan is de afgelopen
jaren landelijk fors toegenomen. De verwachting was dat de kosten voor bijzondere
bijstand zouden stijgen. Dit blijkt niet zo te zijn. Voor Weert zal de verstrekking van
bijzondere bijstand voor bewind voor het jaar 2019 nagenoeg hetzelfde zal zijn als in
2018. Vanwege deze ontwikkeling zijn, in de tweede tussenrapportage, de geraamde
kosten voor bijzondere bijstand dan ook naar beneden bijgesteld.
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In het Aanvalsplan Armoede Weert 2Ot8-2020ligt de opdracht om armoede onder de
inwoners structureel terug te dringen. Een onderdeel daarvan is hulp bieden aan mensen
met schulden, bijna schulden of andere financiële zorgen. Om deze reden zijn onder
andere de volgende maatregelen ingezet:

Uitbreiding van het team schulddienstverlening waardoor er meer aandacht
besteedt wordt aan preventie, begeleiding en nazorg.- Er zijn folders/flyers verspreid om de bekendheid van hulp bij schulden te
vergroten en er zijn inloopspreekuren op locatie bij maatschappelijke partners.

- Er vinden bijeenkomsten en gesprekken plaats met lokale werkgevers om
schuldenproblematiek onder werknemers bespreekbaar te maken.- Het project Vroegsignalering is versterkt;- Ook de rechterlijke macht buigt zich over de problematiek om deze te voorkomen
en op te lossen. Rechtbank Roermond en Maastricht gaan per 1 januari 2020 in
samenwerking met schuldhulpverlening een pilot schuldenloket starten, voor de
duur van 1 jaar, waar gemeente Weert actief in deelneemt.- Waar mogelijk wordt budgetbeheer via Kredietbank Limburg ingezet in plaats van
bewindvoering. Budgetbeheer is een mindere zware vorm van beheer van
financiën.- Er vindt onderzoek plaats naar het aanpassen van de draagkrachtberekening bij
mensen met bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en een
schu ldsaneringstraject (WSNP/MSNP).

- Er wordt ingezet op meer en betere communicatie en samenwerking met
bewindvoerders. Dit wordt gedaan door het jaarlijks organiseren van een overleg
met lokale bewindvoerders en de gemeente. Daarnaast vindt daar waar nodig
individueel overleg plaats met bewindvoerders.

Op langere termijn zullen door deze ingezette maatregelen de kosten voor bewind
afnemen maar een afname op korte termijn is niet te realiseren.

groet,

N,L
Nan
Hoofd afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening



                                                        

 

   

    

 

MOTIE 
 
Onderwerp: Zelfstandigen in armoede 
  
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 20 september 2017,  
 
 
Overwegende dat: 
 

• huishoudens met een inkomen uit eigen onderneming (zelfstandigen) een bijzondere 
doelgroep vormen; 

• deze groep substantieel en naar verwachting groeiend is; 
• een specifieke benadering wenselijk is; 
• een aanpak gericht op het duurzaam uit een uitkering houden van zelfstandigen die het 

(tijdelijk) lastig hebben, een expliciet onderdeel moet uitmaken van het armoedebeleid; 
• uitgangspunt daarbij is dat een belangrijke rol is weggelegd voor de zelfstandigen zelf, het 

betreft immers grotendeels ondernemers die gewend zijn zelf initiatieven te ontplooien;  
• de maatregelen dan niet primair gericht zijn op financiële maar vooral faciliterende 

ondersteuning. 
 

 
Verzoekt het College: 
 

• In de uitvoeringsplannen expliciet aandacht te besteden aan het bereiken van zelfstandigen 
in armoede en, in overleg met de zelfstandigen, aan specifieke maatregelen om hen te 
ondersteunen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie VVD,                                              Fractie SP,                                       Fractie D66, 
 
 
W. van Eijk                                                B. Peterse                                        M. Stokbroeks 
 
 



  
AMENDEMENT  

  
  

Onderwerp: aanvalsplan armoede 
  
  
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 20 september 2017  
  
Overwegende dat:  
 

• Het college voorstelt om variant 3 als uitgangspunt te hanteren bij de uitvoering van het 
aanvalsplan armoede. 

• Er wordt ingezet op preventie, actieve armoedebestrijding, bereiken van inwoners met 
verborgen armoede en het ondersteunen van inwoners die armoede ervaren. 

• Hiervoor extra incidentele en structurele middelen gevraagd worden. 
• Bij het kopje financiële besparingen staat vermeld dat het de bedoeling is dat door het 

uitvoeren van het plan méér mensen vanuit de bijstand doorstromen  naar werk.  
• Het ook de verwachting is dat inwoners met schulden in een eerder stadium beroep zullen 

doen op schulddienstverlening waardoor de duur van het traject afneemt. 
• Er echter niets is opgenomen over een terugloop van het aantal mensen dat onder bewind 

staat terwijl dat een besparing op de kosten voor bewindvoering kan opleveren. 
 
Wijzigt het voorstel als volgt: 
  

Voegt aan paragraaf 4.2 Financiële besparing, na de derde zin in de laatste alinea de 
volgende passage toe:  
“Door terugloop van het aantal mensen dat onder bewind staat kan een besparing op de 
kosten voor bewindvoering worden verwezenlijkt.” 

 
En draagt het college op: 
  

Hier nadrukkelijk op in te zetten en de behaalde resultaten op dit onderwerp ook op te 
nemen in de geplande  evaluatie.  
 

 
En gaat over tot de orde van de dag  
  
Marie-Michèle Stokbroeks  
Fractie D66   

  
    


