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Wij stellen voor: 

 

Een bedrag van € 345.000 ter beschikking te stellen voor het verstrekken van een 

incidentele subsidie aan de Stichting Voedselbank Hillegom voor de aankoop van een 

bedrijfsunit. 

 

 

 

 

Inleiding 

Stichting Voedselbank Hillegom 

Binnen onze gemeente is er een groep inwoners die door uiteenlopende omstandigheden 

genoodzaakt zijn om te leven met minimale financiële middelen. Hierdoor zijn ze niet in 

staat om geheel in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Een aantal zeer betrokken 

inwoners van Hillegom heeft zich het leed van deze mensen aangetrokken en de krachten 

gebundeld. Dit heeft jaren geleden geresulteerd in de oprichting van de Stichting 

Voedselbank Hillegom (SVH). Deze Stichting heeft als doel: het tegengaan van verspilling 

door overtollige levensmiddelen in te zamelen en die te verdelen onder mensen die 

onvoldoende middelen hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

 

De Stichting ontvangt voor hun vrijwillige diensten geen enkele vergoeding vanuit het Rijk 

en de gemeente en is dus volledig afhankelijk van giften en schenkingen van welwillende 

derden. 

Vandaag de dag blijkt het bestaan van de voedselbank nog steeds noodzakelijk binnen 

onze gemeente en zijn 65 gezinnen bestaande uit 150 monden hiervan mede afhankelijk. 

De Stichting ziet hierin helaas geen dalende lijn en is zelfs genoodzaakt om vanuit hun 

eigen beperkte financiële middelen aanvullende levensmiddelen te kopen om aan de 

vraag te kunnen voldoen en te zorgen voor enige variatie in het aanbod. Naast het 

voorzien in levensmiddelen hebben zij ook een signaleringsfunctie en stimuleren en 

verwijzen ze mensen door naar andere zorgverleners en instanties waarmee ze nauwe 

contacten onderhouden. 

 



Huisvesting 

Op dit moment is SVH gevestigd in de leegstaande Jozefkerk aan de Hoofdstraat in 

Hillegom. De parochie heeft deze locatie geheel kosteloos (inclusief de kosten voor 

nutsvoorziening e.d.) ter beschikking gesteld waardoor ze hun beperkte middelen volledig 

kunnen inzetten voor hun kerndoel. Door de verkoop van de kerk en herontwikkeling van 

het Jozefpark moet de SVH het pand op zeer korte termijn verlaten. Voor de huisvesting 

van een voedselbank dient men rekening te houden met een aantal specifieke aspecten 

op het gebied van voedselveiligheid, ruimtegebruik en bereikbaarheid. De intensieve 

zoektocht naar een geschikte vervangende (huur)locatie heeft helaas niets opgeleverd 

terwijl de tijd begint te dringen. Wel is er een geschikte bedrijfsunit gevonden welke 

echter alleen te koop is. SVH heeft echter geen financiële middelen om onroerend goed 

aan te kopen en heeft hiervoor een dringend beroep gedaan op de gemeente om haar 

hierin te ondersteunen. 

 

Bestaand kader en context 

Artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Hillegom 2017 biedt voldoende juridische 

grondslag om in dit geval aan SVH een subsidie te verstrekken. Met gebruikmaking van 

dit artikel wensen wij een incidentele subsidie te verstrekken aan SVH. Omdat voor deze 

activiteit geen budget beschikbaar is, stellen wij u voor om een bedrag van € 345.000 ter 

beschikking te stellen voor de aankoop van het pand en de daaraan verbonden kosten 

(notariskosten, kadastrale kosten et cetera).  

 

Beoogd effect 

Het in stand houden van een belangrijke en unieke voorziening voor onze kwetsbare 

inwoners. 

 

Argumenten 

Noodzaak  

Het college is zich bewust van het belang en noodzaak van het in stand houden van SVH. 

Zij voorzien in een behoefte waarvoor onze inwoners niet terecht kunnen bij andere 

(officiële) instanties maar wel duidelijk aanwezig is binnen onze gemeenschap. Het 

aankopen van de bedrijfsunit biedt een structurele oplossing voor het steeds 

terugkerende huisvestingsprobleem van SVH.  

 

Waarborg 

Ter uitvoering van de verstrekking van de subsidieverlening wordt met SVH een aparte 

uitvoeringsovereenkomst gesloten als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet 

bestuursrecht. In deze overeenkomst wordt onder andere tot uitdrukking gebracht dat in 

materiele zin sprake is van een geldlening. Het verstrekte subsidiebedrag wordt weer 

terugbetaald bij verkoop van het bedrijfspand. De gemeente regelt in de 

uitvoeringsovereenkomst dat bij het opheffing (faillissement of anderszins) van de 

Stichting of bij het staken van de werkzaamheden door de Stichting het pand te koop 

moet worden aangeboden aan de gemeente voor een bedrag van € 1,-. Om deze 

voorwaarden te waarborgen wordt op het pand een recht van hypotheek gevestigd 

waarbij de gemeente hypotheeknemer is. Daarnaast worden in de 

uitvoeringsovereenkomst de gebruikelijke bepalingen opgenomen. SVH wordt eigenaar 

van het onroerend goed en is zelf volledig verantwoordelijk voor de instandhouding en 

exploitatie van het object. 

 

Budgetrecht raad 

Binnen de bestaande programma’s zijn er geen financiële middelen om de kosten van 

deze subsidie te dekken. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om extra middelen 

beschikbaar te stellen.  

 



 

Kanttekeningen 

Gezien het unieke karakter van de doelstellingen van SVH achten wij de kans op 

precedentwerking afwezig of in ieder geval bijzonder gering. 

De waarde van de bedrijfsunit kan in de toekomst stijgen of dalen, zodat niet op 

voorhand met zekerheid kan worden gesteld dat het subsidiebedrag bij verkoop van het 

bedrijfspand volledig kan worden terugontvangen. Verder zijn er geen financiële 

consequenties. 

 
Financiële consequenties 

De subsidie is een bijdrage in de activa van derden en verantwoorden wij onder 

immateriële vaste activa.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na beschikbaarstelling van het bedrag zullen wij een subsidiebeschikking maken en met 

SVH een uitvoeringsovereenkomst sluiten.  

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie 

Zeer hoog.  

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Geen. 

 

 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen collegebesluit van 29 januari 2019, 

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene 

Subsidieverordening Hillegom 2017, 

 

 

besluit: 

 

Een bedrag van € 345.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een 

incidentele subsidie aan de Stichting Voedselbank Hillegom voor de aankoop van een 

bedrijfspand. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 februari 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter  
 


