
      
 
 
Barendrecht, 28 september 2019 
 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van een ingekomen brief aan de raadsleden (RIS registratie 112913 d.d. 18-
09-2019) van de kledingbank inzake het werktraject in de gemeente Barendrecht hierbij een 
aantal vragen.  
 
Allereerst enkele algemene vragen: 
 
1. Welke werk-leer en ervaringstrajecten zijn er in Barendrecht ?  Hoe zijn ze organisatorisch 
en bestuurlijk opgezet ? 
2. Welke verantwoordelijkheden neemt de gemeente daarin ?  Zijn er nog meer organisaties 
(zoals UWV) bij betrokken ? 
3. Is er sprake van financiering van deze trajecten door de gemeente, zo ja vanuit welke 
budgetten ? 
 
Vervolgens de 10 vragen, letterlijk overgenomen uit bovengenoemde ingekomen brief : 
 
4. Hoeveel werktraject-cliënten zijn er,  
5. Waar zijn deze cliënten allemaal geplaatst,  
6. Hoelang zitten cliënten bij andere WEP-bedrijven,  
7. Welke resultaten zijn er al geboekt met cliënten,  
8. Is er een minimaal aantal uren wat deze cliënten moeten werken,  
9. Wij hebben nooit een instructie gehad over functioneringsgesprekken en dit uit onszelf 
gestart, hoe doen andere bedrijven dit,  
10. Er werd gezegd dat er algemene voorwaarden en instructies zijn voor de werktraject 
cliënten en plaatsen. Wij hebben hier meermaals op aangedrongen, maar nooit mogen 
ontvangen. Mogen wij hier een exemplaar van ontvangen,  
11. Mag een eindverantwoordelijke, zonder overleg met klantmanager en WEP eenzijdig een 
contract per direct opzeggen, terwijl de cliënt iets anders aangeeft,  
12. Hoe kan het zijn dat onze facturen niet betaald worden, dat er na indiening ineens 
gewijzigde voorwaarden zijn, die dan geantidateerd moeten worden, om alsnog betaald te 
kunnen worden, terwijl de klantmanagers hiervan niets weten,  
13. Moeten de andere WEP-bedrijven ook extra informatie aanleveren om hun factuur 
betaald te krijgen? 
 
Tenslotte nog enkele vragen naar de toekomst toe. 
 
Wij vernamen dat een toenemend aantal Barendrechters en Barendrechtse bedrijven de 
weg naar de winkel aan de Talmaweg weet te vinden.  Burgers die goed herbruikbare kleding 
komen brengen, en winkeliers die bij wisseling van collecties de nog nieuwe kleding aan de 
kledingbank schenken.  



 
14. Is het collega met ons van mening dat dit elkaar helpen van burgers heel waardevol is 
voor de Barendrechtse samenleving ?   Bovendien een mooi voorbeeld van circulaire 
economie. 
 
15. Onderschrijft het college dat in Barendrecht het voortbestaan van de kledingbank 
(inclusief fietsverstrekking en kinderverjaarsdagsdozen) van groot belang is in 
armoedebestrijding voor de minima ?  
 
Uit de brief ontstaat bij ons de overtuiging dat er sprake is kan zijn van een win-win situatie. 
Enerzijds wordt bij de kledingbank waardevolle werkervaring opgedaan.  
Anderzijds maakt de hiervoor ontvangen vergoeding het voortbestaan van de kledingbank 
mogelijk. 
 
16a. Ziet het college belemmeringen voor werktrajectplaatsen de komende jaren bij de 
kledingbank? 
16b. Zo ja, wat moet er gedaan worden om het wel mogelijk te maken  
 
 
 
We zien uw antwoord op onze vragen met belangstelling tegemoet. 
 
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,  
 
Arjan Stolk,  
Burgerraadslid SGP/ChristenUnie 

 

Bijlage: brief aan de raadsleden (RIS registratie 112913 d.d. 18-09-2019) 

 

 


