
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS Noordoostpolder 

Naam: Martin Mulder 

Onderwerp: Stichting ‘Samen zijn er er voor elkaar’ vervolgvraag 

Datum indiening vragen: 06-03-2019 

 

 

 

Naar aanleiding van uw beantwoording op 26 februari jl. van de vragen over deze 

stichting aan de PvdA fractie, heeft de fractie van ONS Noordoostpolder nog een 

vervolgvraag. 

 

Vragen: 

 

U geeft aan dat het aan het bestuur van de stichting is of zij bestaansrecht heeft. Gezien 

het grote aantal gebruikers van de diensten van de stichting (het laatste aantal dat ik 

hoorde was 167 gezinnen) beantwoordt de stichting die vraag met hun diensten aan de 

mensen die deze nodig hebben. De voedselbank hanteert (landelijk) een aantal criteria 

op basis waarvan mensen een pakket kunnen krijgen (zij bijlage voor de criteria van de 

website van Voedselbank Nederland). Als mensen niet (meer) aan de criteria voldoen 

springt de Stichting in de bres. Ze zorgen voor pakketten voor deze mensen en 

ondersteunen ze (op een heleboel gebieden). 

 

Juist omdat de Stichting als 'achtervang' voor de voedselbank functioneert vinden wij het 

belangrijk dat ze door de gemeente ( de vertegenwoordigt immers de gemeenschap) 

wordt geholpen. Dit kan juist de knellende gevallen van armoede goed helpen. 

 

De Stichting en de Voedselbank zijn, naar mijn weten, al met elkaar in contact. Dat 

verloopt goed (je kunt maar bij 1 van beiden klant zijn). Het zou de Stichting erg helpen 

als er wat middelen worden vrijgemaakt om de diensten (ophalen, rondbrengen, 

ondersteunen) te betalen. Als de gemeente dit kan ondersteunen wordt het werk van de 

stichting een stukje gemakkelijker.  

 

De mensen van de Stichting willen graag een keer een presentatie geven bij het politieke 

uurtje. Wellicht kunnen we dat binnenkort realiseren. 

 

 

Antwoord: 

 

De gemeente wil voorkomen dat mensen in armoede terecht komen. Mensen die 

toch te maken hebben met armoede, helpen wij zo snel mogelijk zicht te krijgen 

op een juist uitgavenpatroon en een eigen inkomen.  

 

Voor tijdelijke ondersteuning subsidieert de gemeente de lokale voedselbank. 

De Voedselbank is er voor de knellende gevallen van armoede. De criteria van 

de Voedselbank bieden ruimte om maatwerk te bieden en af te wijken wanneer 

dat nodig is. Voor de gemeente is er daarom geen noodzaak om nog een partij 

met hetzelfde doel te voorzien van middelen. 

  

Het verstrekken van voedsel is soms nodig, tijdelijk, als het echt niet anders 

kan. De gemeente wil de groep die noodhulp nodig heeft zo klein mogelijk 

houden.  



Het is belangrijk dat we inwoners helpen om weer grip te krijgen op de eigen 

situatie en maatwerk te bieden. 

  

Een grote groep van het aantal gebruikers van de diensten van de Stichting is 

niet eerst bij de voedselbank geweest. 

Grofweg is de groep in te delen in: 

1/3e van de mensen die zich bij de Stichting melden, komt van buiten de 

gemeente Noordoostpolder (voornamelijk uit Lemmer). 

1/3e van deze mensen wil zich niet bij de Voedselbank aanmelden. 

1/3e meldt zich niet aan bij de Voedselbank of de Voedselbank vindt deze vorm 

van noodhulp niet noodzakelijk of helpend.  

 

 

Datum beantwoording vragen: 26-03-2019 

Contactpersoon: Ilse Bronwasser 

E-mail adres:  i.bronwasser@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-13325743 

 


