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Vraag:
Na diverse gesprekken met de wethouder welzijn aangaande de boodschappenmand en het feit dat het
probleem wat betreft o.a. de huisvesting alleen maar groter wordt gezien de toename van het aantal
mensen dat een beroep moet doen op deze voorziening, hebben wij de volgende vraag:
Wat is de stand van zaken betreffende de huisvestingsmogelijkheden die de gemeente kan bieden om
het schrijnende probleem van de boodschappenmand op te lossen?
Antwoord:
Tijdens het overleg tussen mevrouw Tindemans en enkele raadsleden die zich bezighouden met ‘de
boodschappenmand’ van 19 november 2009, wordt geconstateerd dat deze huisvesting geen directe
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Toch wordt geconcludeerd dat de situatie dusdanig nijpend is,
dat er gekeken moet worden of de gemeente een bijdrage kan leveren aan een oplossing. Primair
dienen er twee zaken worden geregeld:
1. Er dient een rechtspersoon te worden opgericht (stichting) met een onafhankelijk bestuur.
Mevrouw de Kort e.a. kunnen zich dan richten op de primaire uitvoerende werkzaamheden.
2. Er moet budget gevonden worden om huisvestingsmaatregelen te kunnen treffen.
In het overleg is de afspraak gemaakt dat de heer Buiter met mevrouw de Kort in gesprek gaat over
punt 1 en mevrouw Tindemans beziet of er financiële mogelijkheden zijn. Hiervoor dient eerst aan de
voorwaarde genoemd onder 1. voldaan te zijn. Tevens zal zij bij Woningbelang informeren naar de
beschikbaarheid van de locatie aan de Eindhovenseweg 189. Ambtelijk wordt gekeken naar
huisvestigingsmogelijkheden.
Kort daarna is aangegeven dat het gebruik van Venbergseweg 8 mogelijk is indien er een
buitenplanse ontheffing wordt verleend (3.23 Wro). De totale afdoeningstermijn hiervan bedraagt
ongeveer drie maanden. Uiteraard dient vooraf een en ander afgestemd worden met de huidige
gebruiker Camelot. Recentelijk is duidelijk geworden dat ook de voormalige school aan Barentzstraat
(eveneens in beheer bij Camelot) als locatie gebruikt kan worden echter dan dienen diverse andere
gebruikers dit pand te verlaten,omdat deelgebruik niet mogelijk is.
Beide opties betreffen tijdelijk gebruik.
Inmiddels is ook contact gelegd met de GGZe. De GGZe kan mogelijk ook wat betekenen in de
ondersteuning van mensen die gebruik maken van de boodschappenmand. De GGZe heeft
rechtstreeks contact met mevrouw de Kort. Woningbelang heeft informeel aangegeven dat de locatie
aan de Eindhovenseweg 189 nog mogelijkheden biedt wat hun betreft.
Het vervolggesprek vindt plaats op 3 februari 2010.

