
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-86 / agendapunt 12.m.1 

 

Onderwerp: Sociaal warenhuis in de herstructurering van Arnestein 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 1juli 2020  

 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- de raad op 10 september 2018 met algemene stemmen een motie heeft aangenomen om te streven 

naar een sociaal warenhuis met de overwegingen dat het voor de herkenbaarheid goed zou zijn als de 

voedselbank, kledingbank, speeelgoedbank en city seeds op één locatie zou worden gehuisvest; 

- de raad heeft voorgesteld dat het college contact opneemt met deze organisaties om de behoefte aan 

gezamenlijke huisvesting te inventariseren; 

- de raad in het raadsvoorstel 20-86 leest dat op het voormalige CZAV complex het sociaal warenhuis 

een gerenoveerd pand kan huren en de beoogde locatie ervoor zal worden gesubsidieerd uit een ander 

fonds dan waaruit de herstructurering van het CZAV terrein wordt gefinancierd; 

- de raad echter uit de memo-actieve informatie van 16 juni jl. verneemt dat het college in december 

2018 met de voedselbank en de kledingbank gesprekken heeft gevoerd, die tot de conclusie leiden dat 

alleen de voedselbank in het sociaal warenhuis geïnteresseerd zou zijn en daarin zou passen en de 

kledingbank zelf voor huisvesting zou zorgen, waarbij de voedselbank het huidige gebouw na renovatie 

zou willen en zou kunnen kopen; 

- de voedselbank en de kledingbank na kennis te hebben genomen van deze memo hebben laten weten 

dat zij zich wel degelijk in het sociaal warenhuis willen vestigen maar uit financiële en principiële 

overwegingen geen vastgoed kunnen aanschaffen; 

 

van mening dat: 

- het van groot belang is om het sociaal warenhuis met daarin de voedselbank en de kledingbank, nu 

daarvoor ruimte en subsidie is, te realiseren; 

- er binnen de wet ruimtelijke ordening voldoende mogelijkheden zijn om de kledingbank in staat te 

stellen, in afwijking van de geldende bestemming, af en toe een beurs te organiseren waarbij kleding 

wordt verkocht; 

 

Verzoekt het college 

1. Op korte termijn met de voedselbank en de kledingbank in gesprek te gaan, het plan sociaal warenhuis  

uit te werken en de raad daarover op de volgende raadsvergadering te informeren, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van  

SP,   PvdA,   CDA, 

 

Huib Ghijsen  Caroline Diepeveen Wim Kant 



 


