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Motie 'Toekomstbestendige Huisvesting Voedsel- en Kledingbank’
ex art. 35 Reglement van orde

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2022

Constaterende dat:
•
de Voedselbank en Ktedingbank Uniek de afgelopen jaren een belangrijke waardevolle bijdrage hebben
geleverd in de vermindering van (verborgen) armoede door het verstrekken van gedoneerde essentiële
levensbehoeften (kleding. voedsel etc.) aan Barendrechtse inwoners die door wisselende omstandigheden
(tijdelijk) kwetsbaar zijn en in financiële nood raakten;
•
de huidige huisvesting voor de Voedselbank en de Kledingbank een punt van grote zorg is;

o de ruimte waar de Voedselbankmomenteelhaar activiteitenuitvoertveel te klein is voor een
verantwoorde opslag van goederen en verstrekking van de voedselpakketten, moeilijk voedselveilig te
houden is en geen mogelijkheden biedt om het dienstverleningsconcept verder te optimaliseren

o

het 5-jarig huurcontract van Kledingbank Uniek is afgelopen, en elk moment met slechts 1 maand
opzegtermijn door Villex opgezegd kan worden

Overwegende dat:
•
er door huisvesting op één locatie kansen liggen voor intensievere samenwerking tussen genoemde
maatschappelijke partners
•

het van groot belang is om de dienstverlening
aan de diversedoelgroepen(o,a. cliëntenmet een

•

rninimurninkomen, statushouders, vluchtelingen) te continueren;
er door de huidige crisis de komendejaren naar verwachtIng sprake zal zijn van een sterk verhoogde groei van

•
•

het cliëntenbestanden de daarvoor benodigderuimte
voorlichting aan cliënten van Voedsel- en Kledingbank heel belangrijk is, zodat men weet heeft en gebruik gaat
maken van alle in Barendrecht aanwezige voorzieningen;
voorkomen moet worden dat de activiteiten van de Voedselbank en Kledingbank niet meer op verantwoorde
wijze kunnen worden uitgevoerd en een mogelijke stopzetting van activiteiten aanmerkelijke gevolgen zal
hebben voor kwetsbare inwoners van Barendrecht, en vervolgens ook voor de gemeente

Verzoekt het college:
•
een actieve rol op zich te nemen en gezamenlijkmet de Voedselbanken de Kledingbankin kaart te brengen
hoeveel m2 nodig is om de dienstverlening/werkzaamhedenadequaat te kunnen uitvoeren en daarbij de
efficiency die voortvloeit uit de samenwerking te betrekken;
•
te onderzoeken of er bestaand geschikt te maken gemeentelijk vastgoed beschikbaar is of dat er mogelijkheden
zijn op een nog te ontwikkelen locatie. eventueel in samenhang met andere nieuwbouw van de gemeente;
•
te onderzoeken of er daarbij op zo’n locatie ook de mogelijkheid is voor een breder 'dienstencentrum' waar ook
bijvoorbeeld

•

voorlichting

schuldhulpverlening,

uitstroomtrajecten

uit bijstand,

opvoedingsondersteuning,

integratie-/taallessen een plaats zouden kunnen krijgen, en waar spreekuren gehouden kunnen worden van
KijkopWelzijn en van ambtenaren met beslisbevoegdheid
de mogelijke scenario’s uit te werken en de onderzoeksuitkomsten van al het hiervoor genoemde in het najaar
2022 met de gemeenteraad te bespreken, en uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2023 een uitgewerkt voorstel
aan de gemeenteraad te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 5 juli 2022
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