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De raad van de Gemeente westerveld in vergadering bijeen op 6 oktober 2015.

Kennisnemend van het feit dat de Stichting Kleding- en Speelgoedbank Westerveld (verder te noemen
'Kledingbank') op dit moment de beschikking heeft over onvoldoende ruimte om hun activiteiten te kunnen
ontplooien.
overwegende dat:
o De noodzaak van een Kledingbank in Westerveld is aangetoond.
o De Kledingbank heeft aangegeven dat er een sterk groeiende vraagis van mensen die een beroep
willen doen op de kledingbank.
o De Kledingbank daarmee een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de armoedebestrijding.
o De huidige huisvesting te klein is om een groep mensen kleding uit te laten zoeken.
. Er geen kantoorruimte aanwezig is.
o De ruimte niet kan worden verwarmd.
o De Kledingbank op dit moment geen geld heeft om de huur van een groter pand te kunnen bekostigen .
o De Kledingbank gelden kan generen en fondsen kan werven bij organisaties indien zij
beschikken over voldoende ruimte om mensen in een uitkering te begeleiden en om hen een
aclequate werkplek aan te bieden.
o De gemeente Westerveld eigenaar van het gebouw is, waarin OBS Vledderveen was gevestigcl.
o De gemeente Westerveld het pand van de voormalige OBS, in overleg met Dorpsbelang
Vledderveen, beschikbaar kan stellen voor verhuur.

roept het college op:
mits de geregistreerde Stichting Kleding- en Speelgoedbank zich vollediginzetom op korte termijn tot een
gezonde financiele bedrijfsvoering te willen komen door het benutten van de beschikbare
subsidiemogelijkheden en -vergoedingen vanuit onder andere de inzetvan mensen die onder de
participatiewet vallen door hen een gefaciliteerde werkplek te bieden, om de Kleding- en Speelgoedbank
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van 2lokalen in de voormalige OBS Vledderveen en loept het college tevens op om de daarvoor
noodzakelijk kosten inzichtelijk te maken en zich garant te stellen voor deze gebruikskosten gedurende dat
.iaar zolang de kledingbank daarin niet kan voorzien,.
en gaat over tot de orde van de dag.
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