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ONDERWERP

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Reglement van Orde
namens 50PLUS betreffende Voedselbanken Nederland en Walcheren m.b.t. weinig
voedselvoorraad i.v.m. corona
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
De voedselbanken in Nederland en ook op Walcheren hebben met grote regelmaat te weinig
voedselvoorraad om uit te reiken aan de mensen die het hard nodig hebben. De oorzaak
hiervan ligt vaak aan de covid-pandemie. Een aantal gebruikers van de voedselbank hebben
hierover bij ons geklaagd dat de voorraad minimaal is. Met name de winter- en feestdagen
zijn juist de dagen dat de voedselvoorraden op peil dienen te zijn. Het rijk heeft onlangs 8
miljoen euro ter beschikking gesteld om de voedselbanken ahw bij te spijkeren.
Voor de beantwoording van vraag 1 t/m 5 is contact opgenomen met Voedselbank
Walcheren.
Vraag 1
Klopt het dat het rijk 8 miljoen euro hiervoor ter beschikking heeft gesteld. En wat heeft
Vlissingen/Walcheren van dit geld mogen ontvangen voor de voedselbank op Walcheren?
Ons antwoord
Voedselbank Walcheren geeft aan dat voedselbanken geen geld ontvangen, zo ook
Voedselbank Walcheren niet. Het kabinet heeft toegezegd een vangnet beschikbaar te
stellen dat uit twee onderdelen bestaat:
1. De – reeds eerder voor corona ter beschikking gestelde – vier miljoen euro en
2. De minimale 2% van de voor Nederland beschikbare ESF+ middelen. Dit komt
overeen met een bedrag van in totaal afgerond acht miljoen euro voor de gehele
periode 2021-2027 oftewel ruim een miljoen euro per jaar.
Vanuit dit vangnet kan de overheid voedsel beschikbaar stellen op het moment dat er
onvoldoende voedsel voor de voedselbankklanten beschikbaar is.
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Vraag 2
Zo ja, hoeveel heeft Vlissingen en Walcheren hiervan mogen ontvangen of nog krijgen en
wat gebeurt er met dit geld?
Ons antwoord
Zie ons antwoord bij vraag 1. Voedselbanken ontvangen geen geld, dus ook de
Voedselbank Walcheren niet.
Vraag 3
Zo neen, hoe komt het dat onze regio geen gelden hebben mogen ontvangen of nog
krijgen??
Ons antwoord
Voedselbank Walcheren geeft aan dat de overheid geen geld schenkt, dat het niet om een
subsidie gaat. De 4 miljoen euro die reeds voor corona beschikbaar gesteld was, is
beschikbaar als vangnet als het calamiteitenfonds van de Voedselbanken Nederland voor
corona-uitgaven geen geld meer had. Dankzij de succesvolle fondsenwerving-acties heeft
Voedselbanken Nederland nog geen gebruik hoeven te maken van dit vangnet. Nu stelt de
overheid deze 4 miljoen dus weer beschikbaar als vangnet. Voedselbanken Nederland, en
dus ook Voedselbank Walcheren, krijgt niet op een later moment geld.
Vraag 4
Is het eventueel te ontvangen geld beschikbaar voor uitbreiding van de voedselvoorraad of
niet en waarvoor wordt het dan besteed?
Ons antwoord
Voedselbank Walcheren geeft hierover aan dat Voedselbanken Nederland sowieso geen
voedsel koopt. Lokale voedselbanken kopen in principe ook geen voedsel. Slechts in
uitzonderingsgevallen, kopen zij zelf aanvullende levensmiddelen om het pakket aan te
kunnen vullen. Voedselbanken Nederland en zo ook de lokale voedselbanken betalen niet
voor arbeid en niet voor eten, maar wel voor zaken als vervoer, voedselveiligheid,
huisvesting, koel/vriesvoorzieningen etc. Het pakket levensmiddelen dat verstrekt wordt door
Voedselbank Walcheren bestaat uit levensmiddelen die ontvangen worden van
groothandels, particulieren, MBK, opbrengsten uit (winkel)acties etc. De samenstelling
varieert dus per week. Voedselbank Walcheren verkeert in de gelukkige omstandigheden
dat zij relatief veel contacten hebben in het Walcherse. Gemiddeld genomen bestaat bij
Voedselbank Walcheren het pakket wekelijks uit 40 eenheden. Als de klant dit pakket zou
moeten kopen bij Albert Heijn of Jumbo, is dit ter waarde van ongeveer € 35. Wat
Voedselbank Walcheren kan bieden is nooit toereikend voor een gehele week eten, het is
“slechts” een aanvulling op wat zelf nog gekocht moet worden.
Vraag 5
En als het geld er is wordt het dan nog voor de feestdagen beschikbaar gesteld aan de
voedselbank met als doel de voedselvoorraad tov van de afgelopen periode te upgraden?
Ons antwoord
Zie ons antwoord op vraag 4.
Vraag 6
En wanneer er geen rijksgelden komen naar Vlissingen/Walcheren is de gemeente dan
bereid de voedselvoorraden van de voedselbank aan te vullen dmv extra subsidiëring?
Ons antwoord
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Voedselbank Walcheren ontvangt van de gemeente Vlissingen een subsidie voor het
kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan inwoners uit de gemeente Vlissingen die
onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij menen hiermee
een passende bijdrage te leveren aan de werkwijze van Voedselbank Walcheren om dit te
realiseren.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

Blad 3 behorend bij 1264979 / 1268365

