
 

 
Schriftelijke vragen ex art. 71 RvO: 
Een helpende hand richting Stichting Loods 
 
 

 
's-Hertogenbosch, 24 september 2021 

 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Onlangs bracht een aantal partijen van de Bossche gemeenteraad een bezoek aan de Stichting Loods 
Kringloopwinkel, een uniek initiatief waar niet alleen spulletjes een volgend leven krijgen, maar 
vooral ook tientallen inwoners uit onze stad. In samenwerking met vele zorg- en verslavingszorg 
organisaties in onze gemeente biedt stichting Loods dagbesteding aan vaak dakloze, verslaafde en 
kwetsbare inwoners. Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij, van groenonderhoud 
tot reparatie en werk in de kringloopwinkel. Velen weten door de bijzonder warme omgeving zonder 
het klassieke functionele zorgkarakter de weg naar boven te hervinden. Bij Loods maken velen een 
nieuwe start en vinden ze een thuis. 
 
Stichting Loods ontvangt subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en genereert eigen middelen 
door verkoop in de winkel en door het verrichten van (groen)onderhoud. De stichting draait ieder 
dubbeltje om en iedere euro is welkom voor het werken mét en vóór de mensen waar ze voor 
opkomen. Forse kostenpost voor de stichting is de voortdurende afvalstroom. Dan gaat het om 
kapotte (en deels voor de deur achtergelaten) tweedehands spullen waarvoor de stichting het hoge 
zakelijk tarief moet betalen, in plaats van het lage inwonerstarief.  
 
Stichting Loods is geen normaal bedrijf en verricht een maatschappelijk relevante taak. De fracties 
van PvdA, GroenLinks en D66 vinden het dan ook onwenselijk en onlogisch dat de stichting met dit 
hoge zakelijke tarief jaarlijks op kosten wordt gejaagd. Dat leidt tot de volgende vragen aan het 
college: 
 

● Bent u met ons van mening dat Stichting Loods geen normaal bedrijf is maar een stichting 
met ideële doeleinden? 

● Zo ja, waarom moet de stichting dan toch het zakelijk tarief betalen? 
● Is de gemeente bereid een lager tarief toe te passen voor stichting Loods? 

 
Namens de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 
 
Pieter-Paul Slikker 
Annemarie Hoog Antink 
Antoon van Rosmalen 


