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Afdoening motie verzekeren voortbestaan Haagse Soepbus 

  

Geachte voorzitter, 
 
Uw raad heeft tijdens de tijdens de afronding van het commissiedebat inzake de Soepbus op 25 januari 
2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Verzekeren voortbestaan Haagse 
Soepbus’ (RIS 298984) aangenomen.  
 
De motie luidt als volgt: 
 
In de gemeenteraad van Den Haag, bijeen op 25 januari 2018, ter bespreking van de ‘Soepbus’ is de 
onderstaande motie aangenomen:  
 
Constaterende dat de Soepbus €120.000,- per jaar kost, dat daarvan €50.000,- van de gemeente 
komt middels een subsidie en €70.000,- via giften uit de samenleving; 
 
Constaterende dat het voortbestaan van de Haagse Soepbus dit jaar weer onzeker was; 
 
Constaterende dat naar aanleiding van publiciteit daarover een hausse aan giften is binnengekomen 
bij de Kessler Stichting en dat de Soepbus daardoor heel dit jaar weer kan rijden; 
 
Van mening dat de financiering van de Soepbus een mooie combinatie is van overheidssteun en 
Haagse kracht, maar dat het ongewenst is als het voortbestaan van de Haagse Soepbus jaarlijks in 
het geding komt; 
 
Verzoekt het college de Kessler Stichting bij te staan in het verkrijgen van genoeg giften, zodat het 
voortbestaan van de Soepbus verzekerd is, en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Met de directie van de uitvoerende instelling heeft een gesprek plaatsgevonden. Door hen is 
aangegeven dat de exploitatie in de huidige omvang kan voortgezet met een totaal budget van 
€70.000,- . Het college stelt een jaarlijkse subsidie van €50.000 beschikbaar.  
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In het gesprek is afgesproken dat de gemeente de instelling desgevraagd zal bijstaan bij het verkrijgen 
van genoeg giften bij de jaarlijkse fondsenwerving. 
 
Het college beschouwt de motie als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 


