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Onderwerp: Subsidie aan Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE)
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16-12-2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de stichting SZWEVE een subsidie-aanvraag heeft gedaan van € 10.000 ter
financiering van de aanschaf van een auto voor het verrichten van hun
werkzaamheden;
2. SZWEVE al meer dan 3 jaar veel huishoudens helpt een gezonde maaltijd op tafel te
zetten als zij nergens anders terecht kunnen voor ondersteuning;
3. het college aangeeft heel blij te zijn met het bestaan van SZWEVE, maar alleen de
Voedselbank te ondersteunen en dus niet de stichting;
4. SZWEVE mensen helpt die niet bij de voedselbank terecht kunnen,
van mening dat
1. het belangrijk is om armoede te bestrijden;
2. preventie en hulp aan diegenen die het financieel niet zelf redden heel belangrijk is;
3. ook de mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank, maar
wel in armoede leven (zie bijvoorbeeld het toeslagendebat), geholpen moeten
worden;
4. SZWEVE heeft bewezen goed samen te werken met alle officiële instanties;
5. SZWEVE heel veel sponsoren heeft gevonden om voor de doelgroep gezonde voeding
te kunnen aanbieden;
6. we als gemeente niet altijd mogen verwachten dat ondernemers als sponsor
optreden;
7. het voor de gemeente ook van groot belang is dat inwoners, waar nodig,
ondersteund worden, zodat grotere problemen voorkomen worden;
8. de SZWEVE monitort of de deelnemers in staat zijn om weer voor zichzelf te kunnen
zorgen;
9. SZWEVE bij het afscheid nemen vraagt of ex-deelnemers kunnen bijdragen om
andere mensen te ondersteunen
verzoekt het college
haar standpunt te wijzigen omtrent het verlenen van de subsidie en alsnog over te gaan
tot ondersteuning van de SZWEVE
en gaat over tot de orde van de dag.
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