
gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2022-12-18
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Eenmalige subsidie voor Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE)

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 december 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de stichting SZWEVE een belangrijke sociaal maatschappelijke functie vervult in de 

Noordoostpolder voor mensen die o.a. in stille armoede leven;
2. SZWEVE al meer dan 5 jaar veel huishoudens helpt een gezonde maaltijd op tafel te
3. zetten als zij nergens anders terecht kunnen voor ondersteuning;
4. SZWEVE aan 350 adressen ondersteuning biedt:
5. het college in het verleden heeft aangegeven heel blij te zijn met het bestaan van SZWEVE;
6. de sociale dienst, Carrefour en Stichting Humanitas eveneens naar deze Stichting verwijzen 

indien er hulp wenselijk is:
7. SZWEVE mensen helpt die, om diverse redenen, niet bij de reguliere voedselbank terecht 

kunnen;
8. Stichting Humanitas in een brief van 11 november 2022 heeft aangegeven dat er bij hen zorg is 

over stijgende hulpvragen en armoede;
9. het voor SZWEVE steeds moeilijker wordt om de bijkomende kosten voor de dienstverlening 

aan deze groep mensen te betalen,

van mening dat
1. het belangrijk is om armoede vroegtijdig te bestrijden;
2. hulp voor diegenen die het financieel niet zelf redden heel belangrijk is;
3. de mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank, maar wel in stille 

armoede leven, geholpen moeten worden;
4. SZWEVE heeft bewezen goed samen te werken met meerdere officiële instanties;
5. SZWEVE heel veel sponsoren heeft gevonden om voor de doelgroep gezonde voeding te 

kunnen aanbieden;
6. het voor de gemeente ook van groot belang is dat inwoners, waar nodig, ondersteund worden, 

zodat grotere problemen voorkomen worden en dat er dus ook een preventieve werking is om 
grotere problemen te voorkomen;

7. SZWEVE kijkt naar wat de deelnemer echt nodig heeft en monitort of de deelnemers op enig 
moment weer in staat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen;

8. SZWEVE hiermee een belangrijke signaalfunctie vervult;
9. SZWEWE het voedsel/de goederen naar mensen brengt die niet in staat zijn de goederen zelf 

op te halen;
10. het hiervoor noodzakelijk is dat de auto van de stichting moet blijven rijden om ook immobiele 

deelnemers van gezond eten te kunnen voorzien,

verzoekt het college
1. een eenmalige subsidie te verstrekken ter grootte van € 5.200 als tegemoetkoming in de 
(distributie)kosten van SZWEVE;
2. het benodigde bedrag aan de raad voor te leggen middels de eerste 
clusterkwartaalbegrotingswijziging van 2023

en gaat over tot de orde van de dag.
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12-12-2022 Individuele stemresultaten 22:50

Motie 2022-12-18 ONS - Samen zijn we ervoor elkaar
Politieke Unie A. Kromkamp Tegen
A. Evers Voor J.L.P. van Os Tegen
W.C. Haagsma Voor PvdA
A.L. Heerspink Voor H. van der Linde Voor
Y. Knobbout Voor L. Mulder Voor
T.E. Langenberg Voor GroenLInks
A.Tulnenga Voor H.M. Hekkenberg Voor
CDA S.J. Schrijver Voor
J.B.M. Bus Voor D6B
L. Geerts Voor M.W. van Wegen Voor
M.T. Goelema Voor CU-SGP
M.B.W. Ultdewilllgen Voor S. de Boer Voor
M.vanderSlikke Voor Y. M. van der Horst Voor
ONS G. Lambregtse - Baan Voor
B.J. Aling Voor J.W. Simonse Voor
S.G. Bosman Voor
L.H.M. Lammers Voor
H.M. Wledijk Voor
VVD
J.M. Halma Tegen

Voor |

Tegen |


