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Ambitie 
Onze ambitie is een armoedevrij Winterswijk in 2040. Waarbij iedere inwoner 
volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We zetten we stappen om armoede 
fundamenteel te bestrijden, naast het verlichten van armoede op korte termijn. 
Onderwijs, werk en inkomen zijn een goed vangnet voor bestaanszekerheid.  
Winterswijk is er op gericht dat inwoners een fysiek en mentaal gezond en 
zelfstandig leven leiden.  
Relevante documenten: 

 DRIFT-actieagenda;  
 CBS armoedemonitor ; 
 STAP-uitvoeringsagenda. 

Doelstellingen 
Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit 
doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, 
verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen 
Activiteiten 
Uitvoeringsagenda STAP-Winterswijk (Samen Tegen Armoede Pact) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
In 2022 hebben we samen met inwoners, organisaties en stichting Platform 
Armoedevrij Winterswijk gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsagenda voor de opgave 
Armoedevrij Winterswijk. In 2023 gaan we gefaseerd aan de slag om deze 
uitvoeringsagenda verder te realiseren. De pijlers zijn: (1) Ontregelen van beleid, (2) 
Toegankelijke voorzieningen, (3) Gelijke kansen, (4) Brede maatschappelijke 
betrokkenheid, (5)Lef om te experimenteren.   
 
Kwaliteit (toelichting) 
Samen met stichting Platform Armoedevrij Winterswijk, samenwerkingspartners, 
werken we aan een 'armoedepact' waarin de pijlers terugkomen en omgezet worden 
in concrete acties. Deze actie pakken we samen op met de Winterswijkse 
samenleving.  
 
Tijd (toelichting) 
Deze activiteit vindt plaats in het gehele jaar 2023. 
 
Geld (toelichting) 
Met behulp van een restantbudget uit 2022 hebben we voldoende middelen 
beschikbaar voor de opgave.  
 
Verhogen urgentiebesef en maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Een Armoedevrij Winterswijk kunnen we alleen samen met de samenleving 
realiseren, de uitvoeringsagenda geeft richting aan de komende stappen. Om deze 
stappen te zetten wordt een kwartiermaker ingezet om regie te houden op de opgave 
Armoedevrij Winterswijk, brengt (nieuwe) partijen bij elkaar en zorgt voor het 
uitdragen van de gedeelde visie en neemt inwoners en partijen daarin mee. We 
verhogen de urgentie en betrokkenheid door de realisatie van het Samen Tegen 
ArmoedePact (STAP) Winterswijk. 
 
Kwaliteit (toelichting) 
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We vergroten het aantal deelnemende organisaties bij de opgave armoedevrij 
Winterswijk,  bijvoorbeeld door meer ondernemers te betrekken bij de opgave.   
 
Tijd (toelichting) 
De opgave heeft een langdurig karakter en wordt gedurende het gehele jaar 
uitgevoerd. In plannen van aanpak worden concrete ijkpunten benoemd. 
 
Geld (toelichting) 
Een aantal activiteiten worden gedekt middels reguliere inzet en budget. Daarnaast 
is er een budget van € 100.000 voor de overige activiteiten van de  opgave 
armoedevrij Winterswijk 
 
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk jaagt vernieuwing en experimenteerruimte 
aan. Dit faciliteren wij. 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk is een onafhankelijke partij 
die  vernieuwing en experimenteerruimte op het gebied van armoede (mede)mogelijk 
maakt in Winterswijk. Vanuit de gemeente faciliteren we dit met de inzet van een 
kwartiermaker en geven we zelf het goede voorbeeld.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk en de Vrijwilligers Adviesraad adviseren 
de gemeente over activiteiten en beleid.  
 
Tijd (toelichting) 
Deze activiteit vindt plaats in het gehele jaar 2023.  
 
Geld (toelichting) 
De stichting ontvangt een subsidie van € 12.500 voor het realiseren van deze 
activiteiten. 
 
Invoering Winterswijk pas 
Wethouder: Schepers-Janssen 
De Winterswijkpas is een pas voor alle inwoners kortingen en/of aanbiedingen 
oplevert. Daarnaast worden de 'Meedoenregelingen' voor inwoners met een laag 
inkomen via deze pas verstrekt. We starten met een verkenning van de 
mogelijkheden voor de invoering van de Winterswijkpas. 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De Winterswijkpas is breed inzetbaar en aantrekkelijk voor alle Winterswijkers, 
waarbij lokale ondernemers participeren in het aanbod.  
 
Tijd (toelichting) 
In 2023 ronden we het plan van aanpak voor de invoering van de Winterwijkpas af.  
 
Geld (toelichting) 
Hiervoor is een voorbereidingsbudget beschikbaar 
 
Taskforce Bestaanszekerheid 
Wethouder: Schepers-Janssen 
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We brengen in beeld wat de effecten zijn van het verlies aan koopkracht voor 
inwoners, bedrijven en organisaties. Vervolgens bepalen we wat slimme plannen zijn 
die het verlies van koopkracht en de effecten van koopkrachtverlies tegengaan. De 
plannen gaan we beoordelen op haalbaarheid en effectiviteit. Daarna maken we een 
keuze voor de uitvoering daarvan.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
Opleveren welke rol en regelingen gemeente kan bieden bij het verlies van 
koopkracht. 
 
Tijd (toelichting) 
Deze taskforce is opgestart in september 2022,  de uitvoering loopt door in 2023. 
 
Geld (toelichting) 
De kosten en of er aanvullende budget benodigd is  wordt onderzocht en is het 
resultaat van het eerste onderzoek naar effecten koopkrachtverlies. 
 
Indicatoren 
De CBS-Armoedemonitor wordt gebruikt om de stand van zaken in beeld te brengen 
en eventueel accenten te verleggen.  
Risico's 
We werken samen met Winterswijk aan een armoedevrij Winterswijk, waarbij partijen 
en organisaties uitgedaagd worden om verder te kijken dan hun eigen 
organisatieactiviteiten. Daarbij hebben we te maken met landelijk beleid waar als 
gemeente niet altijd direct invloed op hebben, maar ook externe factoren zoals de 
hoge energieprijzen waardoor meer mensen in armoede komen.  
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