
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIE KLEDINGBANK 
 

De Gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de orde 
zijnde agendapunt 4 “Vaststellen Begroting 2020-2023 Gemeente Hellevoetsluis” 
 
Overwegende dat: 
 

− De Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden in 2017 een vestiging heeft geopend aan 
de Brielsestraatweg in Hellevoetsluis (kortweg De Kledingbank) met als doel inwoners met 
een minimum inkomen te voorzien van gratis kleding. 

− Inmiddels een klantenbestand wordt bediend van meer dan 1300 klanten. 

− Er momenteel 30 onbetaalde vrijwilligers werkzaam zijn, waarvan sommigen met een 
geestelijke en/of lichamelijke beperking. 

− De Kledingbank voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van donaties en de verkoop aan 
opkopers van kleding die niet meer geschikt is voor uitgifte aan het klantenbestand. 

− De donaties veelal eenmalig zijn en geen structureel karakter hebben. 

− De Kledingbank een dreigend structureel tekort heeft op haar begroting voor de komende 
jaren en daardoor dreigt de deuren te moeten sluiten. 

− De voor 2020 toe te kennen waarderingssubsidie van € 1000,- bij lange na niet voldoende is 
om de tekorten op te vangen. 

− Sluiting van de Kledingbank voor de Hellevoetse minima en de vrijwilligers van de 
Kledingbank een groot verlies zou betekenen. 

 
 
Is van mening dat: 
 

− De dreigende sluiting van de Kledingbank moet worden voorkomen, niet alleen voor de 
1300 klanten, maar ook voor de 30 vrijwilligers, die nu een zeer nuttige en plezierige 
tijdsbesteding hebben. 

− Het begrotingstekort voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de Kledingbank de huur en 
energiekosten van haar uitgiftepand volledig uit eigen middelen moet betalen. 

− Het toekennen van een structurele subsidie ten behoeve van de huur en energiekosten de 
enige manier is om de Kledingbank ook in de toekomstige jaren haar goede werk te laten 
voortzetten. 

− De kosten voor de huur en energie van het uitgiftepand Brielsestraatweg 3c voor 2020 
worden begroot op € 17.000,-. 

 
 



Besluit: 
 

− De Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden een subsidie toe te kennen voor de 
kosten van huur en energie van het pand Brielsestraatweg 3c te Hellevoetsluis ten bedrage 
van € 17.000,- voor het jaar 2020 en 2021. 

− Aan de subsidie de voorwaarde verbinden, dat achteraf middels orginele facturen de 
kosten van huur en energie worden aangetoond. 

− Het bestuur van de Stichting Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden opdracht te geven zich 
aantoonbaar te blijven inzetten op het werven van donateurs en genereren van andere 
inkomsten teneinde  een sluitende exploitatiebegroting te waarborgen. 

− De subsidie voor 2020 en 2021 ten laste te brengen van het subsidieprogramma “Welzijn 
Onvoorzien. 

− De voorgestelde waarderingssubsidie van € 1000,- (bladzijde 27 van het 
Subsidieprogramma 2020) te laten vervallen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door de fracties van Inwonersbelang Hellevoetsluis, CDA , PvdA en Groen Links 
 
Is getekend door, 
 
IBH      CDA 
J.F. Reumkens     C.M. Meerman-van Benthem 
 
 
 
 
PvdA      Groen Links 
D. Dankaart     B. Verschoor 


