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Het raadslid mevrouw Roopram heeft op 27 juni 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1.

Bent u bekend met Stichting KledingBank Den Haag gelegen aan de Robijnhorst 191? Ook in
Den Haag is er sprake van armoede waardoor veel inwoners noodgedwongen gebruikmaken
van de KledingBank. Steeds meer klanten worden aangemeld door hulpverlenende instanties.

Ja, het college is bekend met de Stichting KledingBank Den Haag.
2. Bent u het ermee eens dat het bestaan van Stichting KledingBank onmisbaar is binnen onze
Haagse samenleving?
Organisaties zoals de Stichting KledingBank zijn belangrijk om de bewoners van Den Haag met een
minimaal inkomen te ondersteunen middels het voor een symbolisch bedrag aanbieden van kleding.
3.

Bent u bekend met het feit dat de toekomst van de KledingBank aan een zijden draadje hangt
omdat het stadsdeel Haagse Hout vorig jaar heeft aangegeven dat er geen geld meer
beschikbaar is om de onkosten als huur en andere vaste lasten te betalen?

In 2016 en 2017 is de KledingBank middels een startimpuls en subsidieverleningen geholpen om een
zelfstandige stichting te worden. Met de startimpuls van ruim € 12.000 is voorzien in een
tegemoetkoming in de (huur)kosten en lasten voor 2016 en 2017. Eén van de voorwaarden voor de
subsidie was een verdienmodel op te zetten om tenminste de huur en vaste lasten te dekken door
middel van minimale bijdragen van gebruikers (symbolische bedragen), het zoeken van donateurs en
het richten op cofinanciering door fondsen en kerken. Kledingbanken of kringloopwinkels draaien
over het algemeen op basis van hun winkelomzet. In principe is het de bedoeling dat zij zelfstandig
draaien, 90% omzet en (incidenteel) bestaat 10% uit subsidie en/of donaties. Hiertoe was in deze
subsidie een bedrag verdisconteerd voor het inhuren van een professional, die ingezet zou worden om
het proces naar een zelfstandige organisatie te realiseren.
4.

Deelt u de zorgen van Hart voor Den Haag / Groep de Mos dat door de sluiting van de
Kledingbank 1200 Hagenaars niet meer geholpen worden aan kleding, schoenen en
huishoudtextiel?
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Het college vindt het belangrijk dat mensen die in armoede leven geholpen worden. Het zou te
betreuren zijn als blijkt dat de KledingBank niet in haar structurele financiering kan voorzien. Echter
in Den Haag zijn verschillende initiatieven en winkels ( bijvoorbeeld: de Reshare Store van Leger des
Heils of de Weggeefwinkel in Laak) waar mensen met een minimuminkomen terecht kunnen om gratis
of tegen zeer lage kosten kleding, schoenen en huishoudtextiel kunnen halen. De stelling dat
Hagenaars nergens meer terecht kunnen als de KledingBank zou sluiten onderschrijven wij dan ook
niet.
5.

Het is een prioriteit van het college om armoede stevig aan te pakken. Kunt u hiermee alvast een
stap maken om Stichting KledingBank Den Haag te helpen aan financiële middelen om zo hun
werk, met behulp van de parels van onze stad (de vrijwilligers), voort te zetten om de
Hagenaars die in armoede leven te voorzien van kleding, schoenen en huishoudtextiel?

Het college heeft dit reeds gedaan door in de subsidieverlening voor 2016 en 2017 de KledingBank de
mogelijkheid te bieden tot inkoop van professionele ondersteuning om te komen tot een verdienmodel
waarin zelfstandig kan worden voorzien in de huurkosten en andere vaste lasten. Dat heeft helaas nog
niet geleid tot een gezond verdienmodel. Het is echter niet mogelijk voor het stadsdeel om structureel
bij te dragen aan de huur en andere vaste lasten van de KledingBank. Dit gaat tegen subsidieregels in.
Om toch tot een oplossing te komen, heeft de community builder van Mariahoeve inmiddels samen
met de initiatiefneemster van de kledingzaak de mogelijkheden van een verdienmodel nader verkend.
Daarbij wordt ingezet op de mogelijkheden van de circulaire economie en het ‘’upcyclen’’ van
restmaterialen tot nieuwe designproducten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere
initiatieven in de wijk die al op dit terrein werkzaam zijn. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak
en het opstellen van een subsidieaanvraag voor subsidiemogelijkheden op het gebied van het
bevorderen van circulaire economie.
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