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Bijlage 1: Nadere toelichting samenwerkingsovereenkomst Kledingbank en gemeente 
 
 
Aanleiding 
Het pand aan de Dr. Colijnstraat, waar de Kledingbank gevestigd is, is in bezit van corporatie Woonvisie. 
Deze heeft de Kledingbank er een aantal jaar gratis gebruik van laten maken, maar de corporatie wilde 
hier reguliere huur voor gaan ontvangen. Er is per 1 augustus 2015 een huurgewenningsperiode tot 1 
januari 2016 ingelast, waarbij de huur maandelijks is opgehoogd tot er vanaf 1 januari 2016 de reguliere 
huur betaald moest worden. 
 
De Kledingbank heeft de gemeente daarom benaderd voor subsidie om de huur te kunnen opbrengen. 
De Kledingbank zocht een vergoeding van de huur en vaste lasten van ca. € 10.000,- per jaar (excl. 
BTW). In een gesprek met wethouder Dokter is kenbaar gemaakt dat de gemeente geen losse subsidies 
meer verstrekt. Het is echter wel een optie om een vergoeding af te spreken voor de diensten die aan de 
gemeente geleverd worden. 
 
Uitgangspunt 
De gemeente hecht aan het voortbestaan van de Kledingbank, omdat: 

- de Kledingbank bijdraagt  aan het verminderen van armoede in Ridderkerk 
- door de laagdrempeligheid van de Kledingbank, de Kledingbank mensen bereikt uit de 

minimadoelgroep die de gemeente moeilijk kan bereiken  

- de Kledingbank mensen de mogelijkheid biedt vrijwilligerswerk te doen in het kader van tegenprestatie 
of re-integratie 

- de Kledingbank bijdraagt aan een meer duurzame Ridderkerkse samenleving 
 
Samenwerkingsovereenkomst 
Gezien de hiervoor geschetste aanleiding en uitgangspunt, is samen met de Kledingbank bekeken welke 
oplossingen er op financieel gebied mogelijk zijn binnen de huidige activiteiten. In juni 2016 wordt, met 
terugwerkende kracht, een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Kledingbank en de 
gemeente. Daarin is afgesproken dat de Kledingbank de gemeente de volgende diensten levert: 
 

 De Kledingbank heeft haar winkel tenminste 5 dagen per week, 48 weken per jaar geopend. 
 

 Voor mensen met een Participatiewet-uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt: 
o Het motiveren om vrijwilligerswerk te doen  
o Het bieden van vrijwilligerswerk of werkervaringsplaats  
 

 Voor mensen uit de minimadoelgroep: 
o Het voeren van intakegesprekken waarbij de financiële situatie in kaart wordt gebracht  
o Het doorverwijzen naar de juiste instanties en het verstrekken van informatie 
o Het uitdelen van 350 enveloppen in Ridderkerk en eventueel nabije omgeving met daarin 

informatie over zomeractiviteiten voor jongeren (niet bijstandsgerechtigden) 
o Het maken van minima-informatie-enveloppen 
o Het uitdelen van minima-informatie-enveloppen (niet bijstandsgerechtigden) 
 

 Het beschikbaar stellen van de winkel: 
o Voor evenementen, zoals de ‘Papier hier dagen’ 
o Voor klantgesprekken door de klantmanagers en gebiedsteams 
o Voor overige bijeenkomsten 

 
Daarnaast is afgesproken dat de Kledingbank haar diensten in 2016 uitbreidt om inkomsten buiten deze 
samenwerkingsovereenkomst te genereren, zoals: 
 

 Verkopen van een extra kledingkaartje aan mensen uit de minimadoelgroep 

 Verkopen van kleding (bijvoorbeeld: een zaterdag in de maand verkopen aan mensen die niet 
tot de minima behoren en tweemaal per jaar een winkelleegverkoop organiseren) 

 Verwerven van externe fondsen voor activiteiten op projectbasis (bijvoorbeeld: de 
verjaardagsdozen) 

 
Tot slot is afgesproken dat de Kledingbank en de gemeente gezamenlijk zullen onderzoeken of het 
verzorgen van representatieve kleding voor sollicitatiegesprekken van mensen met een Participatiewet-
uitkering kan worden toegevoegd aan de diensten die de Kledingbank aan de gemeente levert. 


