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Onderwerp
Subsidie Kledingbank Limburg 2018

Voorstel
In te stemmen met een éénmalige subsidie van € 4.000,00 ter ondersteuning van de
Kledingbank Limburg.

Inleiding
De Kledingbank Limburg verstrekt kleding, schoeisel en verzorgingsproducten aan mensen

in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Zij worden door de
provincie Limburg erkend als een maatschappelijke organisatie en ontvangen hiervoor een
provinciale subsidie. Daarnaast is het ook mogelijk dat zij van gemeenten een subsidie
krijgen dan wel een afgesproken vergoeding per uitgifte per persoon.
Voorheen verleende de gemeente Weert geen subsidie dan wel een vergoeding per uitgifte
per persoon. ln 2017 is wel een subsidie verleend van € 5.000,00. De reden daarvoor was
tweeledig. Allereerst was de provinciale subsidie vastgesteld tot en met 2016. Over de
periode 20t7-2020 is de provinciale subsidie gekort metTo/o. Als tweede heeft de
provincie alle, door de provincie erkende, maatschappelijke organisaties de opdracht
gegeven om middelen via gemeenten dan wel via andere activiteiten te verkrijgen.
Weert kent de Sponsorwinkel, hier wordt tweedehands kleding en speelgoed ingezameld
en verkocht. Mensen in armoede kunnen door verschillende hulporganisaties worden
doorverwezen. Daarnaast kent de gemeente Weert vanaf 2077 de Kledingdagen waar
gezinnen met een laag inkomen voor hun kinderen van 0-18 jaar gratis kleding en
schoenen kunnen verkrijgen. Het aanbod van de sponsorwinkel en de (beperkte)
doelgroep van de Kledingdagen (0-18 jaar) maakt dat het aanbod niet altijd dekkend is
ten aanzien van de vraag. Om een breder aanbod te kunnen bieden, is ervoor gekozen om
ook de Kledingbank Limburg te ondersteunen. Door een verwachte afname (150
personen) van mensen die gebruik maken van de Kledingbank is een subsidie van
€ 4000,00 voor het jaar 2018 passend.
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Beoogd effect/doel
De samenwerking met de Kledingbank Limburg voor 2018 in stand houden, zodat mensen
daar terecht kunnen voor kleding, schoeisel en verzorgingsproducten, wanneer ze hier zelf
niet (meer) in kunnen voldoen.

Argumenten
Mensen uit Weert kunnen, naast dat ze in eerste instantie kunnen worden doorverwezen
naar de Sponsorwinkel Weert, ook worden doorverwezen naar de Kledingbank Limburg.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie wordt verleend vanuit het budget Aanvalsplan Armoede grootboeknummer
6140005.

Uitvoering/evaluatie
Volgend jaar kan een nieuwe aanvraag voor een subsidie worden gedaan, deze zal naar
aanleiding hiervan worden beoordeeld. Afspraak met de Kledingbank is gemaakt dat er
ingezet wordt op een afname van het aantal mensen die gebruik maken van de

Kledingbank Limburg. Door de gemeente en onze samenwerkende partners worden er
meer verwijzingen gedaan naar onze lokale voorzieningen.
Commu nicatie/partici patie
De samenwerkende partners onder andere het Algemeen Maatschappelijk Werk en Punt
Welzijn worden geïnformeerd over het ingezette beleid voor wat betreft het realiseren van
een afname van het aantal gebruikers van de Kledingbank Limburg en het vooral
verwijzen naar de lokale voorzieningen.

Overleg gevoerd met
Intern:
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Kees Joosten, waarnemend concerndirecteur
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Nancy Peeters, waarnemenci afdelingshoofd WIZ
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Tanja van Duuren, Armoede coördinator
Twan Joosten, Medewerker Beleidsuitvoering OCSW
Patricia Vos, Financieel Adviseur
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