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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Mook en Middelaar nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

Armoedebestrijding
De gemeente kent een Mee Doen Regeling (reductieregeling) voor mensen met een laag
inkomen en weinig vermogen, om er voor te zorgen dat zij mee kunnen doen aan sportieve of
culturele activiteiten. Verder werkt de gemeente intensief samen met de Stichting Leergeld,
het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds om armoede onder kinderen te bestrijden.

3 Welke maatregelen kan de gemeente nog meer treffen, om armoede te
bestrijden? (n=110)
Maatregel (49%):
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Begeleiding geven, individueel en in groepen, om samen een traject op te zetten hoe betet om te
gaan met je financiële situatie. Soort Dubbeltje op zijn kant-lokaal georganiseerd.
Begeleiding om uitvarmoede te komen
Beter bekend maken dat de bovengenoemde mogelijkheden er zijn
Betere lonen, betere begeleiding bij welke regelingen voor hen van toepassing zijn.
Bezoek brengen door vrijwilligers om samen te kijken hoe en wat
Bij de overheid Aandringen op exhorbitant hoge inkomens zwaarder te belasten bv. Van
voetballers!
Bij WMO of jeugdhulp aanvragen naar eventuele armoede of schulden kijken. Samenwerken jet
woningcorporaties en energieleveranciers om vroegtijdig betalingsachterstanden te signaleren
en hulp aan te bieden.alert zijn op laaggeletterdheid ouders.
Budgetteringscursussen geven
Creeren werkgelegeheid voor mensen met een beperking
De mensen proberen aan een baan te helpen
Denktank oprichten met mensen die hieraan mee doen b.v. in gemeentehuis in Mook
Deze mensen helpen , met een bijdrage of extra subsidie bij sportverenigingen voor deze
kinderen.
Deze regeling duidel8jk kenbaar maken aan de doelgroep
Drempel verlagen vooral om de stille armoede te traceren
Een kledingbank organiseren of aan participeren. Een soort winkel met nette en mooie
tweedehands kleding. Hiervan mag een aantal keren per jaar gratis kleding gekozen worden.
Ervoor zorgen dat mensen kennis krijgen van deze regelingen zonder zich te hoeven schamen.
Vaak nemen mensen die hier zelf geen initiatief in. Dus sportclubs, scholen, jongerenorganisaties
e.d. zullen hierover heel goed geïnformeerd moeten worden om gebruik ervan te kunnen
stimuleren.
Gedragsbeïnvloeding
Geen
Geld ontvangen voor armoede bij kinderen niet in de reserves maar inzetten.
Gezinnen, ouderen op bijstandsniveau financieel ondersteunen bij vervanging kapotte koelkast,
wasmachine etc.
Ik denk
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Kijken via uitkering en of visites afleggen. Hen ook inlichten voor een bezoek
Kinderen al op school iets leren over budget, vaste lasten, verzekeringen enz
Meer sociale werkers of ervaringsdeskundigen inzetten voor begeleiding
Meer wijkbezoeken en beter signaleren
Men moet kijken naar het maandelijkse inkomen en niet naar het vermogen. Natuurlijk moet het
vermogen niet idioot hoog zijn maar vaak is bij mensen met een laag inkomen hun, met moeite
opgebouwde, spaarsaldo helig omdat ze weten dat er in de toekomst geld nodig is voor
bijvoorbeeld studie, oudedagvoorziening , ziekte. Er komen veel mensen met een laag inkomenn
niet in aanmerking ivm de hoogte van hun spaartegoed terwijl ze eigenlijk toch sober leven en
hun kinderen niet mee kunnen doen.
Mensen leren hoe met geld om te gaan
Mensen met armoede komen daar niet snel voor uit, de signalering moet dus tiptop zijn
Mensen scholen en persoonlijk begeleiden i.p.v. financieel tegemoet komen.
Nauwe contacten onderhouden met instanties waar (vermoeden van) armoede aan het licht
komt; zoals basisscholen. Zodat men iemand in armoede de richting kan wijzen.
Norm omhoog naar 130% sociaal minimum
Opzetten van een stichting Ouderenfonds
Ouders in de bijstand belonen met alternatief werk
Proef met Basisinkomen
Saamhorigheid, eenzaamheid verminderen, weerbaarheid verhogen (rol van kerk is vermiderd,
wat komt in de plaats)
Samenwerking met reeds bestaande organisaties is prima. Niet weer iets "nieuws" verzinnen.
ekracht zit hem in het samen doen.
Solidariteitsfonds waarin elke inwoner bijv € 1,-- doneert tbv minder bedeelden
Speelgoed ruilbeurs of schenking
Sponsoring, fondsenwerving ,
Sportevents organiseren, open voor iedereen (dus zonder drempel)
Studiekosten bijdrage. Wel oormerken dat 't dus voor studie gebruikt wordt.
Toezien op het uitgavenpatroon van de persoon.
Verbinding tot stand brengen tussen mensen in armoedesituatie en bv. culturele activiteiten in
Molenhoek en/of het LOP
Verplicht sociale diensten verlenen, ouderen helpen en vrijwilligerswerk doen
Voedselbank
Voedselbank?
Voesel inzamelen bij klanten die winkelen bij de supermarkt
Voorlichting over minder luxe spullen, je ziet dat mensen met financiële problemen veel luxe in
huis hebben.
Vrijwillige ouderbijdrage op scholen vergoeden voor deze kinderen
Werkgelegenheid is niet regionaal verdeeld, iemand helpen met verhuizen zodat hij kan gaan
wonen waar het werk is kan dus helpen mensen uit de armoede te krijgen. Maak het vinden van
woningen makkelijker voor mensen die daarmee een baan vinden.
Werkgelegenheid stimuleren, tegemoetkoming woonlasten, voedselbank
Zie beneden
Zie extra toelichting
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Weet niet (51%)
Toelichting
Maatregel: 










Armoede kan door gedragsverandering gereduceerd worden. Dit door bijvoorbeeld
het aanbieden/belonen van dagactiviteiten (werk, zorg) en beïnvloeding van
gezonde levensstijl (voeding, roken, sport). Ook hulp bij het uitgavenpatroon kan
daarbij helpen. Mogelijk zijn er vrijwilligers middels een platform die daarin een rol
willen spelen.
Eerst opstarten in Molenhoek, daarna uitbreiden naar andere dorpen
Er is een groeiend aantal ouderen die louter een AOW-uitkering hebben, met de
huur, energiekosten en verzekeringen etc blijft er dan bitter weinig over om van
rond te komen. Hier is veel stille armoede. Bovendien willen de meeste ook niet bij
de gemeente hun hand ophouden want de procedure is erg ingewikkeld en er is
sprake van schaamte. Dus moet er een laagdrempelige voorziening komen.
In de gemeente Mook en Middelaar zijn zat mensen die enorm veel speelgoed
hebben die ze best willen schenken of ruilen. Misschien kunnen we daar wat mee
doen.
Met vrijwilligers avond organiseren om mensen voor te lichten. Persoonlijke
inschrijving organiseren in bv De Schans, om samen hulp en oplossingen te
verzinnen.
Misschien doet de gemeente dit al. Wellicht kunnen er signalen worden
opgevangen via de WMO
Signalering van problematische schulden bij laaggeletterden en snellere hulp via de
gemeentelijke sociale dienst.
Wordt er echt gebruik gemaakt van al deze mogelijkheden? Als dat zo is zou er
uitbreiding mogelijk zijn. Waarbis nog behoefte aan? Dan zou dat tot een nieuwe
ondersteunende maatregel kunnen leiden.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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