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MOTIE VAN HET RAADSLID ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE VOORTBESTAAN 
KLEDINGBANK RIDDERKERK 
 
Voorgesteld: 23 april 2015 
 
Nr. 2015 – 42 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter behandeling van de raadsagenda voor  
23 april 2015; 
 
overwegende dat: 
 

1. de Kledingbank Ridderkerk op dit moment niet in staat is om de financiële middelen  
op te brengen voor de forse huurverhoging per 1 juni 2015;  
 

2. de Kledingbank Ridderkerk in korte tijd een nog groeiend klantenbestand heeft 
opgebouwd van inwoners die rond het minimum moeten rondkomen; 
 

3. inmiddels 986 Ridderkerkers halfjaarlijks door de Kledingbank Ridderkerk van gratis 
kleding worden voorzien; 
 

4. de Kledingbank daardoor een bijzondere positie inneemt om minima te bereiken; 
 

is van mening dat door meer samenwerking  het mogelijk is om een grotere bijdrage te 
leveren aan bijvoorbeeld het Ridderkerkse participatiebeleid, signalering, doorverwijzen, het 
voorkomen van schulden en zo het verbeteren van de levenskwaliteit van Ridderkerkse 
minima.  Nu al wordt er veel informatie gegeven aan minima en doorverwezen naar 
hulpinstanties, stageplaatsen geboden aan cliënten van Pameijer en vrijwilligers; 
 
stelt vast dat wanneer intensiever wordt samengewerkt met de gemeente Ridderkerk en 
Ridderkerkse organisaties de gemeente sociaal duurzamer gemaakt kan worden; 
 
verzoekt het college om met gezamenlijke inspanning van Kledingbank Ridderkerk en de 
gemeente binnen drie maanden te komen tot een plan van aanpak dat moet leiden tot een 
structureel behoud van de Kledingbank Ridderkerk, zo mogelijk op de huidige locatie.  
In de tussenliggende periode gezamenlijk er voor te zorgen dat de kledingbank niet aan 
acute financiële problemen ‘ten onder’ kan gaan. Over de resultaten de raad te informeren 
en zonodig met een voorstel naar de raad te komen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Arianne Ripmeester, PvdA                       Gert van Nes, Leefbaar Ridderkerk 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 25: PvdA, LR, EvR, CDA (2), SGP, P18P, CU (2), D66/GL 
Tegen 2: VVD 
 
Besproken in de raad van 26 november 2015, niet afgedaan. 
Afgedaan in de commissie Samen leven d.d. 25 augustus 2016 met brief 1083555. 

 


