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Kennisnemen van
De uitkomsten van de inventarisatie van huisvestingsvragen van armoede initiatieven

lnleiding
ln Roosendaal zijn er verscheidene particuliere initiatieven op het gebied van armoedebestrijding.
Met deze initíatieven worden inwoners ondersteund via het inzamelen en verstrekken van kleding,
meubels en levensmiddelen aan inwoners die zelf onvoldoende middelen hebben om in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. Een aantal van deze initiatiefnemers heeft meerdere malen bij
de gemeente aangegeven behoefte te hebben aan een pand, voor opslag van kleding en goederen,
maar ook voor het organiseren van activiteiten.
Het college heeft daarom dit voorjaar een inventarisatie uitgevoerd om de totale behoefte aan
(opslag)ruimte in beeld te brengen. Daarnaast is onderzocht of het faciliteren van huisvesting voor
particuliere initiatieven op het gebied van armoedebestrijding door de gemeente haalbaar is en zo ja,
onder welke voorwaarden dat dan zou kunnen.
I

nformatie/kernboodschap

Nieuwe oanpak centrool
ln de nieuwe aanpak op het gebied van armoedebestrijding staan samenwerken en de kracht van het

netwerk centraal. Een voorwaarde voor het eventueel faciliteren van huisvesting is dan ook dat de
initiatiefnemers met elkaar samenwerken. Daarom heeft de gemeente onderzocht wat de
mogelijkheden zijn om op één locatie meerdere initiatieven bij elkaar te brengen, al dan niet
gezamenlijk met andere organísaties, zodat men elkaar kan versterken en ondersteunen.
U itkomste

n i nve nta ri satie

Uit de inventarisatie blijkt dat er een totale ruimtebehoefte is van 300 - 400 m2. Deze ruimte is bedoeld
voor opslag van goederen, zoals kleding en meubels, maar ook levensmiddelen en het organiseren van
act¡v¡teiten. Daarnaast is aangegeven dat de ruimte moet beschikken over kantoorruimte, een keuken,

een activiteitenruimte en gelíjkvloers moet zijn. De gemeente heeft binnen het maatschappelijk
vastgoed geen locatie beschikbaar die voldoet aan de totale gevraagde afmetingen en wensen.
Consequenties
Gelet op het belang van de samenwerking is het college niet bereid om individuele ruimteverzoeken te
faciliteren. Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat het draagvlak om samen te werken met andere
initiatiefnemers ontbreekt. De optie voor een gezamenlijk, gedeeld gebouw is daarmee niet
realiseerbaar.

Het college ondersteunt wel het verkennen en versterken van de verbinding met andere voorzieningen

en het professionele netwerk in het voorliggend veld. Door de verbreding en versterking van het
netwerk van armoedevoorzieningen, voorziet het college ín een groter bereik van de doelgroep en een
effectievere aanpak van de bestrijding van armoede in Roosendaal. Via de netwerkaanpak investeren

we ook in het tot stand brengen van de juiste verbindingen en roepen we initiatieven op
samenwerking in het (voorliggend) veld te zoeken.
Communicatie
De initiatiefnemers zijn via bijgevoegde brief geïnformeerd over het besluit.
Bijlagen
Brief aan initiatiefnemers

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoe
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roose
De secretaris,
m

<'

te hebben geïnformeerd.
t,

de

Roosendaal, juli 2019

Geachte relatie,

Met de Armoederegisseur heeft u gesprekken gevoerd over ruimte die u wenst voor de activiteiten
van uw organisatie of opslag van goederen. ln april is u gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Op
basis van deze informatie is een analyse gemaakt om de totale ruimtebehoefte in beeld te brengen.
Zes initiatiefnemers hebben aangegeven een ruimtevraag te hebben. Totaal gaat het om 300 tot 400
vierkante meters. Daarnaast zijn bijzondere wensen aangegeven waar de ruimte aan moet voldoen.
Zo is aangegeven dat de ruimte gelijkvloers moet zijn en dat er kantoorruimte, een keuken en een
activ¡te¡tenruimte beschikbaar moet zijn.
We hebben naar het beschikbare (gemeentelijke) vastgoed gekeken om te kunnen bezien of een
ruimte beschikbaar is die aan de gezamenlijke ruimtebehoefte voldoet. Helaas moet ik u mededelen
dat we op dit moment geen aanbod kunnen doen dat voldoet aan de gevraagde oppervlakte en
tegemoetkomt aan uw wensen. lk begrijp dat dit teleurstellend is.
Samenwerken is het sleutelwoord
De nieuwe koers op het gebied van armoedebestrijding gaat uit van samenwerken en de kracht van

het netwerk. De gemeente heeft dan ook bewust de mogelijkheid onderzocht om meerdere
initiatieven gecombineerd te huisvesten. lndivíduele huisvestingsvragen kan en wil de gemeente niet
faciliteren. Door meerdere initiatiefnemers is aangegeven dat draagvlak voor gezamenlijke
huisvesting op dit moment ontbreekt. Dat maakt dat deze optie voor nu níet realiseerbaar is. lk ben
ervan overtuígd dat samenwerken het bereik van uw activiteiten vergroot en dat u daarmee meer
mensen in nood kunt helpen. lk wil u dan ook vooral oproepen om de contacten en samenwerking
met andere initiatiefnemers en professionele organisaties te verkennen.
Met vriendelijke groeten,

Wethouder Klaar Koenraad

