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Motie: De Wereld in Beweging Groen & Fit. 

De gemeenteraad bijeen op maandag 25 november 2019; 
kennis genomen hebbende van het idee van de IVC op de ideeën markt; 

constaterende dat: 
een greet deel van de bevolking van Den Helder kampt met problemen die veroorzaakt worden 
door Armoede en Eenzaamheid. Het één versterkt het ander. Immers wanneer iemand minder 
te besteden heeft, wordt er ook minder deelgenomen aan activiteiten, die meestal druk leggen 
op het toch al krappe budget; 
het IVC voor Den Helder maar ook Internationaal een begrip is inzake emancipatie, armoede 
signalering en bestrijding; 
gewerkt wordt vanuit het intercultureel oogpunt voor mensen met een inkomen onder de 
minimum grens; 

overwegende dat: 
vereenzaming een steeds groter probleem wordt onder ouderen, maar ook onder jongeren. 
het IVC al veel wegneemt onder haar deelnemers omdat, éénmaal binnen, een keur aan 
activiteiten voor hen klaar ligt en alles start met de ontmoeting; 
in alle takken van de samenleving meer bewustwording dient te komen voor de problematiek, 
zodat er meer eenzamen bereikt kunnen worden, ook binnen de gesloten gemeenschappen; 
het Internationaal Vrouwen Centrum een nieuw project wil introduceren dat verduurzamend gaat 
worden in haar Participatie Ladder Model; 
dit Model bestaat uit twee delen: Sociale Activering en (Re-)integratie; 
het project kan vallen binnen het beleid van Sociale Activering; 
het project open staat voor alle vrouwen uit de gemeente Den Helder, autochtoon en allochtoon, 
jong en oud en welkom zijn in dit programma idee; 
dit project veel mogelijkheden tot samenwerking biedt met andere lokale initiatieven op het 
gebied van emancipatie en bestrijding van armoede en eenzaamheid; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. het IVC te faciliteren ten behoeve van het project 'De wereld in beweging Groen & Fit' 
2. indien het programmabudget onvoldoende mogelijkheden biedt, de raad hiertoe in het eerste 

kwartaal van 2020 voorstel aan te bieden. 

Namens D66 
Frans C.Klut 

Zie toelichting volgende pagina. 



Toelichting 
Het IVC werkt met het Participatieladder Model. Dit model biedt de mogelijkheid om vanaf 
binnenkomst jezelf aan de hand van trainingen en cursussen op te werken tot uitstroom naar betaald 
werk. Daarbij staan de vragen centraal: Wie ben je? Wat wil je? Wat heb je hiervoor nodig? En Hoe ga 
jij regelen dat je dit voor elkaar krijgt? Het IVC geeft de instrumenten, maar de deelnemer zet de 
stappen en ontdekt zelf haar route. Het model is wetenschapp=ujk gPvr11irlPP.rrl en heeft Europese 
erkenning. Ontmoeting en empowerment staan voorop. 
Binnen de Sociale Activering willen wij met dit idee "De Wereld in Beweging Groen&Fit" meer inspelen 
op de problematiek die wij landelijk, en zeker ook lokaal zien ontstaan. 
We willen met dit idee een aantal zaken preventief, maar ook actueel aanpakken en hiermee de spiraal 
van armoede en eenzaamheid doorbreken. 
Bijgevoegd vindt u een begroting tbv dit idee. 

Begroting bij het idee "De wereld in beweging Groen en Fit" 
Activiteit Kosten Trainers Werkelijke kosten 

en overige lasten 
Ontmoetingsbijeenkomsten -€ 0,00* € 19.889,00* 
Budgetteringstrainingen - € 14.164,00 € 14.164,00 
Voeding en gezondheid -€ 6.250,00 € 6.250,00 
Aanpak laaggeletterdheid -€ 0,00* € 7.500,00* 
Interculturele bewegingsvormen -€ 3.400,00 € 3.400,00 
Bewustwording verduurzaming -€ 4.000,00 € 4.000,00 
Gevraagde financiële bijdrage - € 27.814,00 € 55.203,00 

*Omdat personeels- en overhead kosten a! gesubsidieerd zijn, \Norden deze niet opgebracht. 


