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Onderwerp: Huisvesting Kledingbank Maxima  

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Wij informeren u met deze brief over de nieuwe huisvesting van Kledingbank Maxima. De 
Kledingbank is een belangrijke partner voor de gemeente om armoede te bestrijden. Zij draagt zorg 
voor gratis kleding voor minima. Vooral met de hoge gasprijzen en inflatie is het belang van deze 
voorziening voor inwoners die rond moeten komen van een laag inkomen groot.  
 
Wij hebben de afgelopen periode intensief gezocht naar een nieuwe plek voor deze organisatie. We 
gaan er in ons huidige beleid vanuit dat maatschappelijke organisaties zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen huisvesting. Er zijn echter bijzondere omstandigheden waarom het college het 
gerechtvaardigd vindt een uitzondering te maken.  
 
Voor Kledingbank Maxima geldt namelijk dat zij gedwongen op zoek moet naar andere huisvesting. 
De Kledingbank is nu gehuisvest in het pand van BWRI aan de Molenraai in Sappemeer. Dit pand 
wordt gesloopt omdat er nieuwbouw voor BWRI komt op deze locatie. De voormalige raad heeft bij 
het besluit om nieuwbouw te plegen, de toezegging gedaan dat we Kledingbank Maxima helpen aan 
een nieuwe plek.  
 
Ook de Speelgoedbank Amalia heeft een huisvestingsvraag. Zij zijn nu gehuisvest in het gebouw ‘De 
Badde’ in Hoogezand. Zij ervaren dat de ruimte te klein is en onvoldoende zichtbaar is voor minima.  
Wij hebben de toezegging gedaan dat we in onze zoektocht naar een plek voor de Kledingbank 
tegelijkertijd uitkijken naar een pand waar zij ook terecht kunnen.  
 
Het is uiteindelijk gelukt om een geschikt pand te vinden aan de Vosholen 117 in Sappemeer voor 
Kledingbank Maxima. Er is ook ruimte in het gebouw voor Speelgoedbank Amalia.  Wij vragen de 
Kledingbank en de Speelgoedbank om onderling afspraken te maken over het gebruik. Hierover zijn 
beide organisaties nog in overleg. 
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De huidige krappe vastgoedmarkt maakte het lastig om snel vervangende huisvesting te vinden. We 
hebben uiteraard eerst gekeken binnen ons eigen vastgoed. Helaas bleek hier geen geschikt pand te 
vinden. Dit om diverse redenen: de locatie en bereikbaarheid was onvoldoende of panden zijn in 
technisch slechte staat vanwege een voorgenomen herbestemming, denk hierbij aan de vrijgekomen 
schoolgebouwen met de bestemming sloop.  
 
De jaarlijkse huisvestingslasten van het pand aan de Vosholen 117 in Sappemeer zijn € 62.000. Er is 
binnen de begroting van het Meedoenfonds ruimte van € 12.000. Wij vragen uw raad daarom bij de 
eerstvolgende maandelijkse begrotingswijziging om structureel een budget van € 50.000 
beschikbaar te stellen. We streven er echter naar om de huurperiode van dit pand te beperken. We 
huren het pand voor 3 jaren met een verlengingstermijn van 1 jaar.  
 
Voor de langere termijn is een aantal maatschappelijke organisaties waaronder de Kledingbank, de 
Speelgoedbank en Humanitas, samen op zoek naar duurzame huisvesting. Zij hebben zich verenigd 
in een initiatief net de werktitel ‘Sociaal Plein’. Met de tijdelijke inzet van het pand aan de 
Vosholen 117 in Sappemeer kopen we de tijd om dit initiatief verder te onderzoeken en uit te 
werken. In de komende periode verwachten we meer zicht te krijgen op het initiatief Sociaal plein. 
In voorbereiding op de begroting 2024-2027 verkennen we graag met de raad welke rol wij als 
gemeente kunnen en willen innemen in de huisvesting van sociaal-maatschappelijke organisaties. En 
ook welke financiën daar tegenover mogen staan. 

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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