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Schríftelijke vragen Voedselbank

Geachte raad,

Op 28 april ontvingen wij schriftelijke vragen van de SP-fractie over de Voedselbank. De 
beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. Voor de leesbaarheid hebben wij de vragen 
cursief herhaald.

Is bij Uw College bekend dat er veel voedselbanken in de problemen komen als gevolg van de 
Coronacrisis?
We zien inderdaad dat in verschillende plaatsen in het land sinds het uitbreken van de coronacrisis 
meer mensen een beroep doen op de voedselbanken. Problemen die zich als gevolg daarvan 
voordoen zijn een tekort aan vrijwilligers en beperkte ruimte voor opslag en uitgifte van 
voedselpakketten. Er zijn oudere vrijwilligers die door het coronavirus niet meer actief kunnen zijn, 
waardoor de druk op de overige vrijwilligers toeneemt.
Deze problemen zien we ook in Beuningen.

Is bij Uw College bekend dat er door veel lokale initiatievenzoals maaltįjdacties en ondersteuning 
met supermarktbonnen, gebruikers van de voedselbanken geholpen worden? Dat ze hierdoor niet 
de dupe mogen worden van korting op hun uitkering.
Het college is ervan op de hoogte dat allerlei organisaties en bedrijven initiatieven hebben 
ondernomen om de Voedselbank te ondersteunen om daarmee de gebruikers van de Voedselbank te 
helpen. Op de uitkering van mensen die gebruik maken van de Voedselbank wordt om die reden 
nooit gekort.
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Gemeente Beuningen

Is bij Uw College bekend, dat het daarvoor de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, kan 
benutten. (De Participatiewet biedt gemeenten uitdrukkelijk de ruimte om cadeaukaarten voor 
onder meer voedsel, niet in mindering te brengen op de reguliere bijstandsuitkering.)
Het is bij het college bekend dat de Participatiewet deze mogelijkheden biedt. Wij zullen rekening 
houden met die mogelijkheden als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Wat heeft de gemeente in deze Coronatijd voor initiatieven genomen m.b.t. Voedselbank Beuningen 
en eventuele tegemoetkoming voor deze doelgroep. Dat de gemeente een zorgplicht heeft en 
daarom deze mensen moet helpen, eventueel d.m.v. een tegoedbon vanuit de gemeente. Dat de 
Voedselbank niet afhankelijk moet worden van liefdadigheid.
We hebben regelmatig contact met de Voedselbank en houden ons op de hoogte van de situatie 
rond de Voedselbank. Op dit moment zijn er wat de aanvoer van voedsel en de financiële middelen 
betreft geen knelpunten.
Wij hechten eraan dat de dienstverlening van de Voedselbank ook in deze crisistijd door haar wordt 
uitgevoerd. De Voedselbank heeft een grote bekendheid en voor mensen die tijdelijk voedselhulp 
nodig hebben is het een onafhankelijke en neutrale organisatie, waardoor de drempel minder hoog 
is. Als de Voedselbank door de omstandigheden niet meer kan voldoen aan het verstrekken van 
(voldoende) voedselpakketten, dan kunnen we kijken naar andere vormen van hulp. De privacy van 
de klanten is daarbij wel een aandachtspunt.
Mensen die hulp nodig hebben van de Voedselbank, hebben misschien ook andere hulpvragen. Het 
Sociaal Team vraagt daarom bij de aanmelding voor de Voedselbank toestemming voor een gesprek 
met de aanvrager over verdere hulpverlening.

Is bij Uw College bekend, dat Voedselbank Beuningen uit z’n jasje aan het groeien is, er is ruimte 
voor 80 afnemers en die grens is bijna bereikt. (Nu al 78 afnemers) Dat er nu door de Coronacrisis 
steeds meer mensen voor ondersteuning naar de Voedselbank verwezen worden en deze dus 
binnenkort “NEEN” moet gaan verkopen. Kan de gemeente niet naar een oplossing gaan zoeken, 
b. v. andere grotere huisvesting?
Het knelpunt van de te krappe huisvesting is bekend. Het college is bezig met het vinden van een 
oplossing die de Voedselbank meer ruimte geeft en op redelijk korte termijn gerealiseerd kan 
worden. Uitbreiding op de huidige locatie heeft de voorkeur van de Voedselbank zelf, maar is niet 
mogelijk. Samen met de Voedselbank gaat de gemeente op zoek naar een eventuele alternatieve 
locatie. De mogelijkheid van verhuizing naar een andere plek wordt nu verder besproken en 
uitgewerkt.

Is bij Uw College bekend dat, ondanks de overheidssteun in het kader van de NOW (noodmaatregel 
overbrugging behoud werkgelegenheid) en de Tozo (uitkering aan zzp’ers ter compensatie 
wegvallen inkomsten) de verwachting is dat de werkloosheid structureel zal toenemen, waardoor op 
termijn meer personen afhankelijk zullen worden van minimumuitkeringen en dus een aanvraag 
zullen kunnen doen bij de Voedselbank?
Wij realiseren ons dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de werkloosheid en de inkomens van veel 
mensen. Een bijstandsuitkering dekt in normale situaties alle kosten van levensonderhoud.
Door de bijzondere en snel veranderde omstandigheden hebben mensen hun bestedingsniveau nu 
nog niet kunnen aanpassen, waardoor de kans groot is dat meer mensen onder de armoedegrens 
komen en daardoor een beroep moeten doen op hulp, zoals van de Voedselbank.
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Kan het College aangeven, in hoeverre daar bijtijds op wordt geanticipeerd door regelmatig overleg 
vanuit de gemeente, het meehelpen zoeken naar een grotere ruimte gezien de te verwachten groei 
van het cliëntenbestand van de Voedselbank, en andere opties vanuit het minimabeleid en de 
Participatiewet?
Op dit moment zijn de precieze effecten voor de Voedselbank nog zo onduidelijk dat wij niet 
kunnen vooruitlopen op de situatie op langere termijn. De gemeente blijft natuurlijk wel in gesprek 
met de Voedselbank en zal er als samenwerkingspartner aan bijdragen dat de Voedselbank zo goed 
mogelijk ondersteuning kan bieden aan mensen die dat nodig hebben.

We zullen de gemeenteraad op de hoogte houden over de ontwikkelingen bij de Voedselbank.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders

rocken Daphne Bergman 
burgemeester
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Schriftelijke Vragen College B&W 

 

1. Is bij Uw College bekend dat er veel voedselbanken in de problemen komen als 

gevolg van de Coronacrisis. 

 

2. Is bij Uw College bekend dat er door veel lokale initiatieven, zoals maaltijdacties en 

ondersteuning met supermarktbonnen, gebruikers van de voedselbankengeholpen 

worden. Dat ze hierdoor niet de dupe mogen worden van korting op hun uitkering. 

 

3. Is bij Uw College bekend, dat hij daarvoor de mogelijkheden die de Participatiewet 

biedt, kan benutten. (De Participatiewet biedt gemeenten uitdrukkelijk de ruimte om 

cadeaukaarten voor onder meer voedsel, niet in mindering te brengen op de 

reguliere bijstandsuitkering.) 

 

4. Wat heeft de gemeente in deze Coronatijd voor initiatieven genomen m.b.t. 

voedselbank Beuningen en eventuele tegemoetkoming voor deze doelgroep. Dat de 

gemeente een zorgplicht heeft en daarom deze mensen moet helpen, eventueel 

d.m.v. een tegoedbon vanuit de gemeente. Dat de voedselbank niet afhankelijk moet 

worden van liefdadigheid.  

 

5. Is bij Uw College bekend, dat voedselbank Beuningen uit z’n jasje aan het groeien is, 
er is ruimte voor 80 afnemers en die grens is bijna bereikt. (Nu al 78 afnemers) Dat er 

nu door de Coronacrisis steeds meer mensen voor ondersteuning naar de 

voedselbank verwezen worden en deze dus binnenkort “NEEN” moet gaan verkopen. 
Kan de gemeente niet naar een oplossing gaan zoeken, b.v. andere grotere 

huisvesting. 

 

6. Is bij Uw College bekend dat, ondanks de overheidssteun in het kader van de NOW 

(noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid) en de Tozo (uitkering aan 

zzp’ers ter compensatie wegvallen inkomsten) de verwachting is dat de werkloosheid 

structureel zal toenemen, waardoor op termijn meer personen afhankelijk zullen 

worden van minimumuitkeringen en dus een aanvraag zullen kunnen doen bij de 

Voedselbank? 

 



 

7. Kan het College aangeven, in hoeverre daar bijtijds op wordt geanticipeerd door 

regelmatig overleg vanuit de gemeente, het meehelpen zoeken naar een grotere 

ruimte gezien de te verwachten groei van het cliëntenbestand van de Voedselbank, 

en andere opties vanuit het minimabeleid en de Participatiewet? 

 

 

 

Jos Swartjes        Emine Asik 

Fractievoorzitter       Raadslid 

 


