
 
 
 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad 
van de gemeente Papendrecht, 
de heer C.J.M. de Bruin 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht maandag 11 april 2016 
Onderwerp Stand van zaken bij de Voedselbank in Papendrecht 
 
 
Geachte heer De Bruin, 
 
Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het reglement van orde bij u 
ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het college alsook om deze 
ter kennis te brengen van de overige leden van de gemeenteraad. 
 
Onderkomen Voedselbank 
Wij krijgen signalen dat het onderkomen van de Voedselbank in Papendrecht niet ideaal is. Elke week 
krijgen cliënten voedsel aangereikt op een locatie die nog steeds niet geschikt is voor dit vele werk. 
Ook komen daar cliënten die zeer slecht ter been zijn, die de trappen niet of nauwelijks op en af 
kunnen lopen om groenten en fruit van de onderste verdieping op te halen. Het gevolg is dat de 
vrijwilligers de tassen voor deze mensen naar boven sjouwen. De vrijwilligers krijgen op die manier 
zelf ook medische klachten. 
 
Vraag 1: kan de gemeente helpen c.q. het initiatief nemen bij het zoeken naar een alternatieve 
geschikte ruimte voor de Voedselbank? 
 
De wethouder “werk” schijnt op bezoek te zijn geweest bij de Voedselbank. Hij zou hebben 
toegezegd dit te regelen. Of was hij daar alleen maar om een beleefdheidsbezoekje af te leggen? 
 
Vraag 2: wat heeft hij toegezegd en is dit geregeld c.q. wanneer wordt dit geregeld (een alternatieve 
locatie die geschikt is, met gemeentelijke subsidieondersteuning)? 
 
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in 2014 in Papendrecht 311 kinderen in armoede kunnen 
bereiken. Volgens opgave van de SDD zelf betrof het totaal aantal kinderen in armoede overigens op 
Drechtsteden niveau een aantal van 4049. 
 



 
 
Vraag 3: kunt u ons een recent staatje aanreiken van het aantal kinderen in armoede dat door de 
SDD wordt bereikt, met een uitsplitsing naar Papendrecht? 
Het betreft dan het jaar 2015. 
 
De voedselbank in Papendrecht geeft op ons verzoek aan dat het aantal huishoudens dat per 31 
december 2015 cliënt is een aantal van 105 huishoudens beloopt. Het aantal personen, gerelateerd 
aan deze huishoudens, beloopt een totaal van 278 personen, waarvan het aantal kinderen t/m 17 
jaar een aantal van 121 beloopt. 
 

 
121 kinderen leven in diepe armoede in de gemeente Papendrecht anno 2016 

 
Vraag 4: hebt u als college ook in beeld om welke mensen het gaat en om welke kinderen? En is het 
voor u mogelijk stappen te zetten, en zo ja welke stappen, op een structurele manier ervoor te (gaan) 
zorgen dat deze aantallen mensen op een reguliere wijze via de SDD geholpen kunnen gaan worden 
en uit de armoede worden gehaald? 
 
Bij voorbaat danken wij u voor de beantwoording. 
NB. OP is verantwoordelijk voor de inhoud van al deze vragen, niemand anders. 
 
Hoogachtend, 
 
Ruud Lammers 
fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht. 
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