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Motie: Help de Helpende Handen
De gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op 28

juni 2018;

Met de overwegingen en constateringen dat
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De Stichting Helpende Handen Oss al enkele jaren actief is in onze gemeente.

Stichting Helpende Handen Oss is van de mensen, voor de mensen en door de
mensen in Oss en daarmee een schoolvoorbeeld van participatie, zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid.
De Stichting nu midden in de Schadewijk zit en een belangrijke ontmoetingsfunctie
heeft voor een grote groep Osse inwoners met door armoede veroorzaakte
problemen.
Door het ontbreken van een formele band met de gemeente of aan de gemeente
gelieerde organisaties er minder wantrouwen is van de doelgroep om van de
mogelijkheden van de Stichting Helpende Handen gebruik te maken.
De vrijwilligers van Stichting Helpende Handen Oss mensen in een armoedesituatie
bereiken die niet in contact komen met de gemeente.
De Stichting Helpende Handen Oss daarmee een belangrijke functie kan hebben om
een groter deel van de groep te bereiken die in aanmerking komt voor ondersteuning
door de Bemeente.
Daarmee heeft de Stichting naast het verstrekken van kleding en speelgoed een
sterke toegevoegde waarde voor het Osse armoedebeleid.
De Stíchting op korte termijn zonder huisvesting komt te zitten.
De Stichting geen hoge eisen stelt aan mogelijke huisvesting.
Een leegstaand schoollokaal of kantoorruimte met een mogelijkheid voor opslag al
voldoende is.
Er in Oss op verschillende scholen ruimten beschikbaar zijn.

Draagt het college op:
o Om voor het zomerreces in gesprek te gaan met de Stichting Helpende Handen Oss
die er zijn voor een structurele oplossing voor nrnLrF
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tot de orde van de dag.
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