
 

  

 

 

 

Motie Waardering Voedselbanken Drechtsteden 

De Drechtraad, als hoogste orgaan van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), ter 
bespreking en besluitvormende behandeling van de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden, in vergadering bijeen op dinsdag 2 juli 2019; 

Gelet op de gewenste samenhang van beleid, alsmede de wens tot het geven van een getrouwe 
invulling aan de verkregen gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijke sociale 
beleid ten behoeve van de inwoners in Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-
Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht (de gemeentelijke eigenaren van de GRD); 

Overwegende dat: 

- in het plan sociaal domein veel meer focus wordt gegeven op het realiseren van een goede 
bestaanszekerheid en stabiliteit in de persoonlijke leefsituatie; 

- het doel daarbij is om beter in te kunnen spelen op de leefsituatie van mensen en de druk 
die het hebben van schulden of het leven in (een voortdurende) (bijna) armoede heeft; 

- we onderkennen dat de geestelijke impact daarvan heel groot is op de mensen die zich 
daarmee melden, en dat de mogelijkheden om te re-integreren naar werk of te participeren 
in de maatschappij daar onder lijden; 

- de voedselbanken formeel geen onderdeel uitmaken van de GRD, maar wel een belangrijke 
rol op het sociale domein spelen; 

- de voedselbanken door de wijze waarop zij functioneren een positieve bijdrage leveren aan 
het tegengaan van voedselverspilling; 

Constaterende dat: 

- de voedselbanken jaarlijks kosten moeten maken voor de levering van voedselpakketten via 
het regionale distributiecentrum; 

- het bestuur op vragen van de Drechtraadfractie van Onafhankelijk Papendrecht op 9 april 
2019 heeft gemeld (brief met kenmerk BDR/19/2283239) dat een deel van de doelgroep bij 
de voedselbanken in belangrijke mate overlap vertoont met de groep inwoners die zich 
meldt bij de sociale dienst; 

- uit de inventarisatie door de Drechtraadfractie van Onafhankelijk Papendrecht, op basis van 
de aangeleverde data van de zeven voedselbanken, is gebleken dat er sprake is van een 
geproportioneerde stijging over de hele linie in alle categorieën; 

- het aantal cliënten in de categorie huishoudens ten opzichte van het peiljaar (2015) 
gestegen is met 10%; het aantal cliënten in de categorie kinderen onder 18 jaar ten opzichte 
van het peiljaar gestegen is met 25%; het aantal cliënten in de categorie volwassenen ten 
opzichte van het peiljaar gestegen is met 4%; 



 

- met betrekking tot alle categorieën bij elkaar opgeteld sprake is van een stijging van 
gemiddeld genomen 12% over de afgelopen vier jaar ten opzichte van het peiljaar; 

- het aantal cliënten dat in zijn totaliteit wordt ondersteund per ultimo 2018 een totaal van 
1661 beloopt (ten opzichte van een totaal aantal cliënten van 1479 in het peiljaar); 

- bij de post budgetadvies en schuldbemiddeling in 2018 sprake was van onder uitputting; 

Spreekt uit dat: 

- de voedselbanken weliswaar geen formeel onderdeel uitmaken van de GRD maar toch een 
belangrijke rol op zich hebben genomen in het sociale domein van de Drechtsteden; 

- de sociale dienst op goede wijze met de voedselbanken samenwerkt teneinde inwoners uit 
de doelgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen; 

- het genereren van bekendheid en doorontwikkeling van schuldhulpverlening in de 
Drechtsteden bij de doelgroepen gebaat is bij een adequate informatievoorziening aan de 
bron, dicht bij huis, in de eigen gemeente, bij voorkeur ook bij de voedselbanken in de 
Drechtsteden, waardoor ook de doorontwikkeling van de vroegsignalering geborgd wordt; 

En roept het bestuur op: 

- de voedselbanken te erkennen in hun belangrijke maatschappelijke rol op het gebied van 
het sociale domein in de onderscheiden zeven gemeenten, tevens eigenaren van de GRD; 

- de voedselbanken als waardering voor hun inzet een financiële tegemoetkoming te verlenen, 
waarin tot uitdrukking kan komen de waardering die de GRD namens de gemeenten wil 
uitspreken in de richting van de voedselbanken; 

- de voedselbanken met de te verlenen financiële tegemoetkoming (subsidie) in staat te 
stellen op een goede wijze invulling te (blijven) geven ter zake van de ondersteuning van de 
per ultimo vorig jaar 1661 inwoners, waaronder / inclusief de sinds het peiljaar gegroeide 
groep kinderen tot de leeftijd van 18 jaar (stijging van 25%); 

- in de geactualiseerde begroting 2019 en in de primaire begroting 2020 een aparte nieuwe 
post op te nemen genaamd ‘waardering voedselbanken’ 

- de hoogte van de waardering voor de voedselbanken in financiële termen uit te drukken, 
waarmee jaarlijks in totaal een bedrag van € 40.000,00 is gemoeid; 

- dit waarderingsbedrag als volgt te verdelen: 
- aan de 6 Drechtstedelijke voedselbanken elk een bedrag van € 5.000,00 en; 
- aan de voedselbank van Dordrecht een bedrag van € 10.000,00; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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