Sector/stafafdeling:

SLZ/Beleid

Portefeuillehouder:

Wethouder Borgonjen

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

samenleving d.d. 2 oktober 2017

de Raad

d.d. 24 oktober 2017

Onderwerp:
Uitkering Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet 2017.
Samenvatting
Jaarlijks keert het Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet zijn kapitaalrente uit aan ‘noodlijdenden
woonachtig in de gemeente Brielle’. Het fonds wordt beheerd door de Brielse kerkelijke en
gemeentelijke besturen. In 2017 zijn er aanvragen binnengekomen van de stichting Voedselbank
Brielle, de stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden.
Voorgesteld wordt om de aanvraag van de stichting Voedselbank Brielle te honoreren en de
aanvragen van de stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden af te wijzen.
Gevraagde beslissing commissie:
De raad positief te adviseren;
1. De rekening en verantwoording van het Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet over 2016 vast
te stellen;
2. De aanvraag van de stichting Voedselbank Brielle te honoreren met € 1.200;
3. De aanvraag van de stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden beargumenteerd af te
wijzen;
4. Het resterende rentebedrag van € 49 ter uitkering mee te nemen naar 2018.
Gevraagde beslissing Raad:
1

De rekening en verantwoording van het Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet over 2016 vast
te stellen;

2

De aanvraag van de stichting Voedselbank Brielle te honoreren met € 1.200;

3

De aanvraag van de stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden beargumenteerd af te
wijzen;

4

Het resterende rentebedrag van € 49 ter uitkering mee te nemen naar 2018.

Advies / besluit vanuit commissie . De commissie Samenleving geeft unaniem een positief
advies.
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Onderwerp:
Uitkering Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet 2017.

1.

Inleiding

Doel en middelen
Het Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet wordt beheerd door commissarissen afkomstig uit
de Kerkenraad en de gemeenteraad van Brielle. Jaarlijks dient de door hen opgemaakte
rekening vastgesteld te worden door beide raden. Daarnaast doen de commissarissen
jaarlijks een voorstel (bijlage 1) aan de raden met betrekking tot de besteding van de
rente van het fonds. In 2010 hebben de raden besloten dat het Fonds zich, nadrukkelijker
dan in het verleden, zal richten op de doelgroep 'noodlijdenden woonachtig in de gemeente
Brielle', waarbij voor 'noodlijdenden' twee beoordelingscriteria leidend zijn:
1. gebrek aan financiële middelen/niet kunnen voorzien in levensonderhoud;
2. met speciale aandacht voor hen die daarnaast in geringe mate maatschappelijk
participeren.
Op 31-12-2016 bedroeg de kapitaalstand € 220.751, de reële rente over 2016 bedraagt
€ 1.211 (zie bijlage 2).
Aanvragen 2017
Er zijn voor het jaar 2017 twee aanvragen binnengekomen:
1.

Stichting Voedselbank Brielle;

2.

Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden.

Toelichting per aanvraag
-

De Stichting Voedselbank Brielle is een Brielse stichting die zich ten doel stelt
'kosteloos levensmiddelen uit te delen aan, in Brielle woonachtige, personen die
onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien'. De
aanvraag betreft € 2.200 om voedselpakketten aan te vullen en tevens ter dekking
van kosten om pakketten uit Spijkenisse (regionaal verdeelcentrum) af te halen.

-

De Kledingbank ‘verstrekt gratis nieuwe, of bijna nieuwe, kleding aan die inwoners
van de gemeente Brielle die te maken hebben met armoede’.
De aanvraag betreft € 5.000. De Kledingbank heeft een filiaal in Hellevoetsluis en
wil haar bereik uitbreiden naar de gemeente Brielle. Zij zal hiertoe contact
opnemen met Brielse ‘sleutelorganisaties’ als Voedselbank, AMW en Kerken.

Advies per aanvraag
-

Voorgesteld wordt de aanvraag van de Voedselbank positief te honoreren gezien
het bedrag en de doelstelling.

-

De doelgroep waarop de aanvraag van de stichting Kledingbank Zuid Hollandse
Eilanden (een nieuwe aanvrager bij het Fonds) betrekking heeft voldoet aan de
criteria van het fonds is daarmee in principe honorabel, echter de Kledingbank
werkt vanuit een filiaal in Hellevoetsluis en heeft nog geen contact met Brielse
klanten. Voorgesteld wordt de Kledingbank, in komende jaren, als honorabel te
benoemen zodra zij aannemelijk kan maken dat zij Brielse inwoners bereikt en
haar hierover schriftelijk in kennis te stellen.
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Bestedingsvoorstel 2017 over de gerealiseerde rente 2016
Voorgesteld wordt:
1

De aanvraag van de Stichting Voedselbank te honoreren met € 1.200;

2

De aanvraag van de Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden

3

Het resterende bedrag van € 49 niet uit te keren en mee te nemen naar 2018.

beargumenteerd af te wijzen;

2.

Beoogd effect

Een zorgvuldig beheer van het Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet.

3.

Argumenten

Zie 1 en 2.

Draagvlak en risico’s

4.
N.v.t.

5.

Aanpak / uitvoering

Na besluitvorming door de beide raden zal de uitvoering gebeuren door de gemeente
Brielle.

6.

Communicatie

Na vaststelling door de kerkenraad en de gemeenteraad worden de aanvragers schriftelijk
op de hoogte gesteld van het besluit. Tevens wordt in de lokale media aandacht besteed
aan de besteding van de middelen van het Fonds.

1.

Kosten, baten en dekking

De reële rente over 2016 én het positieve saldo 2016 bedragen samen € 1.249, de
voorgestelde toekenning past hierbinnen.

Bijlage(n):
1. Advies van de commissarissen 23-08-2017;
2. Rekening en verantwoording over 2016;
3. Aanvraag stichting Voedselbank Brielle;
4. Aanvraag stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden;
5. Reglement Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet.


bijlagen meezenden
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