
Geachte Raadsleden,

We zijn blij dat het college voorstelt ons structureel te willen ondersteunen. Maar, zoals 
gezegd, het bedrag is aan de lage kant. Elk jaar moeten wij al ruim 15.000 euro bij elkaar 
sprokkelen. Geen sinecure in onze tijd, met hangen en wurgen lukt ons dat tot nu toe. Als u 
het bedrag van 24.700,- handhaaft komen we jaarlijks 25.000,- te kort! Als het ons al lukt die 
15.000 te verzamelen komen we nog 10.000,- tekort. Dus…..

Vlak voor de behandeling van het voorstel over de minima wil ik nog iets tegen u 
zeggen. Hopelijk wilt u dat meenemen in uw overwegingen.

- een groot deel van onze klanten krijgen we via de gemeentelijke ‘organisaties’: de 
kredietbank, de sociale teams. Vindt u het dan niet logisch dat u daarvan ook de 
consequenties neemt? U laat al die klanten toch niet in de kou staan?

- wat u ook vindt van het ‘verschijnsel’ voedselbank: er worden bijna 1000 mensen in onze 
gemeente door geholpen, er wordt veel verspilling tegengegaan. Het is toch fantastisch dat er 
in 2017 voor ongeveer 225.000,- aan voeding gratis werd verkregen en gratis werd 
doorgegeven! Een groot deel daarvan zou anders gewoon worden weggegooid (a g v over 
datum etc.)

- vandaag de dag is de voedselbank een continu-bedrijf geworden. Ruim 50 vrijwilligers 
dragen bij aan het 6 dagen per week verzamelen en uitgeven van voeding en andere 
producten. Ze doen dat geheel gratis, vanuit hun passie voor mensen.

- vaak horen we ‘ze komen met dure auto’s en allemaal hebben ze zo’n schuifapparaat met 
een duur abonnement. Ze roken en hebben honden. En dan wel naar de voedselbank’. Onze 4 
intakers werken zorgvuldig volgens de landelijke richtlijnen. Stel nou dat ze in 5% van de 
gevallen inderdaad verkeerde info krijgen of verkeerde inschattingen maken. Die schatting is 
al niet realistisch, maar toch. Dan voldoet altijd nog 95% wel aan de criteria.
En gelooft u mij: met de meeste zou u echt niet willen ruilen. Daar zijn ook klanten bij die 
eerder geen moment hebben kunnen bedenken dat ze ooit nog bij een voedselbank terecht 
zouden komen…..Ik zou een van hen kunnen zijn!

Meer dan 14 raadsleden hebben daadwerkelijk een vrijdagmorgen of - middag meegeholpen. 
Dank daarvoor! U heeft prima kunnen ervaren wat de voedselbank allemaal doet.

U begrijpt dat we best wel wat zenuwachtig gevoel hebben voor a.s. donderdag! Ook voor 
wat de PvdA-motie betreft!

Goede vergadering!

Met vriendelijke groet,

Beno Munneke
voorzitter


