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Onderwerp 

Afdoening motie introductie reparatiemogelijkheid en uitbreiding 

winkelaanbod minimavoorzieningen 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de Armoede- en Schuldenbrief 2018 (RIS 298673) op 15 februari 

2018 de door de raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘introductie reparatiemogelijkheid en 

uitbreiding winkelaanbod minimavoorzieningen’ (RIS299246) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

Constaterende dat er in Den Haag verschillende minimavoorzieningen zijn voor mensen met een inkomen 

tot 130% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm) waarbij voor een specifiek doel een tegoed beschikbaar 

wordt gesteld; 

 

Constaterende dat deze tegoeden bij een beperkt aantal winkels te besteden zijn; 

 

Constaterende dat in het winkelaanbod geen winkels uit het goedkoopste segment, reparatie-ateliers of 

kringloopwinkels zijn opgenomen; 

 

Van mening dat het niet alleen mogelijk zou moeten zijn om met de minimategoeden nieuwe spullen aan te 

schaffen, maar ook reparatie van reeds aangeschafte spullen mogelijk zou moeten zijn; 

 

Verzoekt het college te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het huidige winkelaanbod uit te 

breiden, bijvoorbeeld met reparatie-ateliers en kringloopwinkels. 

 

De minimavoorzieningen waarbij tegoeden of kortingen beschikbaar worden gesteld zijn de Ooievaarspas en 

het daaraan gekoppelde kindpakket dat door de Stichting Leergeld Den Haag wordt verzorgd. Het college 

meent met het huidige aanbod binnen deze voorzieningen al te handelen in de geest van deze motie, zoals 

blijkt uit onderstaande inventarisatie. 

 

Ooievaarspas 

De Ooievaarspas kent op dit moment ruim 530 aanbieders gericht op meedoen aan sport, cultuur of 

recreatie met een educatief karakter. Zoals bekend bieden deze aanbieders, tegen gemeentelijke vergoeding, 

50% korting op entree, cursusgeld of lidmaatschap. Kringloopwinkels van Kringloop Den Haag B.V., 

Stichting Kringloop winkel RataPlan, Kid's Circle Kringloop en Schroeder geven 10% korting aan 

pashouders. Schroeder verzorgt ook gratis energiebesparende tips en verstrekt een box met 
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energiebesparende materialen. Tevens steunt de gemeente verschillende repair cafés, waar bewoners terecht 

kunnen voor hulp bij herstel van kapotte apparaten, fietsen of textiel. 

Daarnaast telt de pas twaalf vrienden van de pas, zonder gemeentelijke vergoeding, waaronder een 

speelgoedbeurs met gebruikt speelgoed waar ouders voor de verjaardag van hun kind drie cadeaus kunnen 

uitzoeken op vertoon van de Ooievaarspas en een klussenproject waar burgers met een Ooievaarspas 50% 

korting krijgen op het uurtarief voor een klus in of rond het huis.  

 

Kindpakket 

Binnen het Haagse kindpakket wordt waar mogelijk al gebruik gemaakt van tweedehands aanbod.  

Kinderen kunnen gratis sporten of gebruik maken van cultuuraanbod met de Ooievaarspas. Leergeld 

verzorgt aanvullend op de Ooievaarspas de benodigde attributen en kleding. Hierbij wordt rekening 

gehouden met gebruikt en 2e hands aanbod. De pakken van een judoclub gaan naar een volgende als de 

eerste er uit is gegroeid, mits in goede staat. Een andere optie is de huur van muziekinstrumenten zoals een 

viool of aanbod via marktplaats. 

 

Pc’s voor schoolgaande kinderen zijn 2e hands en worden door Leergeld opgeknapt en in bruikleen verstrekt, 

inclusief benodigde reparaties, updates en dergelijke. Voor tablets en smartphones valt de afweging door het 

bestuur van Leergeld tussen nieuw of opgeknapt vanwege de prijs uit in het voordeel van nieuwe apparaten. 

De kwaliteit van refurbished en 2e hands laat te wensen over en de prijs is vaak relatief hoog. Voor door 

Leergeld verstrekte fietsen kan je bij Leergeld terecht om een band te leren plakken. Daarnaast bestaat deze 

mogelijkheid bij verschillende projecten en de genoemde repair cafés. 

 

Tot slot verstrekt Leergeld twee passen waaraan een tegoed is gekoppeld. Het betreft de winterkleding en 

schoolspullenpas, waar door de aard van de spullen (bijvoorbeeld agenda’s, schriften, schoenen) 2e hands 

onlogisch is.  

 

Mogelijkheden om aanbod uit te breiden 

In 2017 waren bij de verstrekkingen uit het kindpakket 17 winkel(keten)s betrokken. Deze winkels waren 

bereid deel te nemen en zich aan de afspraken te houden. Zij voldeden ook aan de criteria rond kassa’s, 

personeelsvoorlichting, geschikt aanbod en toonden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jaarlijks 

worden de acties voor schoolspullen of winterkleding voorbereid en worden winkels uitgenodigd deel te 

nemen of kunnen zich zelf bij Leergeld melden. Leergeld staat open voor een uitbreiding van winkels in het 

goedkopere segment, mits zij aan de voornoemde criteria voldoen.  Het college is er van overtuigd dat steeds 

meer winkel(keten)s bereid zullen zijn om deel te gaan nemen.  

 

Voor een hoog bereik onder de doelgroep is een ruim en aantrekkelijk aanbod een voorwaarde.  Dit aanbod 

kan dus, waar mogelijk, tweedehands zijn. Uiteraard blijft uitbreiding van het winkelaanbod in overleg met 

Leergeld onze aandacht houden. Het college stimuleert en ondersteunt diverse reparatie projecten waarvan 

de doelgroep gebruik kan maken. De meeste kringloopwinkels zijn reeds als vrienden van de Ooievaarspas 

aangesloten en bieden korting.  
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Uit het voorgaande blijkt dat wij al veel mogelijkheden bieden via kringloop- en reparatiewinkels en 2e 

hands aanbod en uitbreiding van dit aanbod steunen. Daarmee werken we al in de lijn van deze motie. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


