
 

Motie 05. Voedselbank toekomstbestendig maken in 2023 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 9 maart 2023 

 

Onderwerp: Voedselbank 

 

Context:  

De fractie van de PvdA heeft de afgelopen recesperiode gebruikt voor het afleggen van een aantal 
werkbezoeken. Zo heeft ze ook de Voedselbank van Midden-Groningen bezocht. 

Tijdens dat bezoek is wederom gebleken dat het werk van de Voedselbank in een belangrijke 
behoefte voorziet. 

De Voedselbank krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Bij het bezoek werd ons duidelijk dat 
de gemeente voor 2023 niet de gevraagde subsidie bijdrage heeft gegeven, maar een substantieel 
lager bedrag. Over het verschil is bij de Voedselbank niet duidelijk of dat nu nog wel of niet komt. 

Do donoren van de Voedselbank gaan steeds beter met hun restproducten om, waardoor er steeds 
minder voor de Voedselbank beschikbaar komt. Dit is een landelijke tendens. Voedselbanken 
Nederland is samen met alle voedselbanken aan het nadenken wat daaraan te doen is. Een 
onderdeel daarbij is mogelijk af te stappen van het adagium om geen voedsel aan te kopen omdat de 
voedselbanken daartoe langzamerhand niet zonder kunnen. Zeker als er gekeken wordt naar een 
streefpakket van minimaal 25 producten passend in de schijf van 5.  

Dit terwijl het aantal cliënten t.o.v. vorig jaar met circa  25% (van 360 naar 449) gegroeid is en nog 
steeds groeit. Op dit moment stabiliseert het wat, en is de voedselbank MG ten opzichte van 2021 
gegroeid maar ten opzichte van 2020 stabiel gebleven. 

Verder bleek dat, ondanks de zonnepanelen, de kosten voor energie bijna zijn verdrievoudigd.  

De vrachtauto van de Voedselbank is langzamerhand aan vervanging toe. Door de tekorten van de 
afgelopen jaren, is de Voedselbank er niet in geslaagd voldoende te sparen voor een 
vervangingsinvestering. 

De cliënten van de Voedselbank staan in weer en wind buiten te wachten tot ze aan de beurt zijn. 
De tweede tent die de vrijwilligers van de Voedselbank voor de cliënten had neergezet, is eind 2022 
kapot gewaaid. Een jaar daarvoor was dat ook al gebeurd. 

 

Overwegende dat: 

- De Voedselbank binnen onze gemeente Midden-Groningen een niet meer weg te denken rol 

speelt binnen het sociaal domein 

- De Voedselbank geheel gerund wordt door vrijwilligers 

- De Voedselbank steeds vaker goederen moet bij kopen, omdat er onvoldoende aanbod is 

- Het niet wenselijk is dat cliënten van de Voedselbank in weer en wind staan te wachten  

- Het noodzakelijk is dat de Voedselbank een geschikte en veilige vrachtwagen tot haar 

beschikking heeft, passend bij de huidige milieueisen 

- De voedselbank een sluitende begroting nodig heeft om haar cliënten het gehele jaar goed 

te kunnen helpen 

Is van mening dat: 

- De gemeente de Voedselbank niet in het ongewisse mag laten over de verstrekking van de 

gevraagde subsidie 



 

- De Voedselbank een sluitende begroting moet hebben 

- De gemeente de Voedselbank voldoende financieel moet ondersteunen 

- Voor de cliënten van de Voedselbank een overkapping noodzakelijk is 

- De Voedselbank een veilige vrachtwagen nodig heeft 

Verzoekt het college te onderzoeken: 

- hoe de gemeente de Voedselbank kan ondersteunen met het sluitend maken van de 

begroting 

- hoe de gemeente de Voedselbank kan ondersteunen met het vervangen van de vrachtwagen 

en het aanleggen van een veilige overkapping  

en verzoekt het college om de raad hierover voor de bespreking van de voorjaarsnota 2023 te 
rapporteren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Hoogezand, 9 maart 2023 

Namens de fractie (s)  
 
PvdA, Henk Flederus              Groenlinks, Roshano Dewnarain           SP, Joke Lesman 
 
 
D66, Yannick Lutterop           ChristenUnie, Niels Joostens 
 
 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 
Mieke Bouwman 

Griffier  

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 



 

Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


