
 

 
 
 
Aan de voorzitter van het bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 
Noordendijk 250 
3311 RR Dordrecht 
 
 
Datum vrijdag 21 april 2017 
Betreft Vraag aan het bestuur: wat gaat u doen voor de cliënten van de Voedselbanken? 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Bij deze zeggen wij u dank voor de snelle beantwoording van onze eerder gestelde vragen ter zake. 
Namens onze fractie wordt hierbij een nieuwe vraag (ex artikel 36 van het reglement van orde) bij u 
ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden alsook om deze ter kennis te brengen van de leden van 
de Drechtraad alsmede de overige leden van de bij de GR-D aangesloten Colleges en 
Gemeenteraden. 
 
Wij zien een sterke stijging van het aantal cliënten bij de voedselbanken in de regio Drechtsteden. 
Het gaat maar liefst om 658 kinderen onder de 18 jaar die kennelijk afhankelijk zijn van de regionale 
voedselbanken. En het gaat om 960 volwassenen die afhankelijk zijn van de voedselbanken in de 
regio Drechtsteden. De voedselbanken in de regio Drechtsteden hebben, inclusief Hardinxveld-
Giessendam, met een toename van het aantal cliënten te maken gekregen. Er zijn per ultimo 2016 in 
totaal 1618 mensen geregistreerd bij de voedselbanken. Dit is ten opzichte van het jaar ervoor (2015) 
een stijging van 9,4%. Onder hen bevindt zich een totaal aantal van 658 kinderen (onder de 18 jaar). 
Ten opzichte van het jaar ervoor betekent dit een stijging van 16,25%. Het aantal huishoudens in 
2016 dat van de voedselbanken afhankelijk was bedraagt 638, een stijging van 2,74% ten opzichte 
van het jaar ervoor. 
 
Vraag: wat gaat het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden hieraan doen? 
 
Bij voorbaat danken wij u voor de beantwoording van deze vraag. 
 
Hoogachtend, 
 
Lid van de Drechtraad namens Onafhankelijk Papendrecht, 
Ruud Lammers. 
 
[Bijlage: persbericht inzake voedselbanken regio Drechtsteden] 


