MOTIE V O E D S E L B A N K
Oe gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 24 april 2012, behandelend het
agendapunt 'Toekomst Voedselbank Dordrecht'
Constateert:
- dat de Voedselbank in Dordrecht wekelijks circa 260 gezinnen van een voedselpakket voorziet;
- dat het aantal aanvragen stijgt en er inmiddels wachtlijsten zijn ontstaan;
- dat de Dordtse Voedselbank momenteel organisatorisch en qua distributie afhankelijk is van
Voedselbank Rotterdam en dat Rotterdam deze samenwerking heeft opgezegd;
- dat zowel qua distributielocatie, als in de aanvoer van goederen, als in het inpakken van voedsel, het
bestuur van de Voedselbank en haar vrijwilligers voor grote uitdagingen staan.
Overweegt:
- dat het onaanvaardbaar is dat diverse Dordtse gezinnen gebrek aan (gezond) voedsel hebben,
terwijl er voedseloverschotten en welvaart in de stad voorhanden zijn;
- dat er zowel in de gemeentelijke vastgoedportefeuille als daarbuiten gebouwen leeg staan en een
loods (ca 400 m2) in de regio beschikbaar moet kunnen worden gesteld op korte termijn om
huisvesting te bieden aan de Voedselbank;
- dat tussen diverse ondernemers, leden van serviceclubs en kerken inmiddels bereidwilligheid is
ontstaan om een zelfstandig functionerende Dordtse Voedselbank mogelijk te maken;
- dat klanten van de Voedselbank zoveel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk zouden moeten
participeren in de maatschappij en gestimuleerd moeten worden om optimaal gebruik maken van
bestaande arrangementen in begeleiding, zorg en schuldhulpverlening .
Spreekt als zijn mening uit:
- dat onderzocht moet worden of de Dordtse Voedselbank, tegen een minimum aan kosten en binnen
de bestaande begroting, geholpen kan worden door het gemeentebestuur met als doel om zelfstandig
te functioneren;
- dat dit gerealiseerd moet worden met een optimale bijdrage van de samenleving zelf, waarbij wordt
beoogd dat de klanten van de Voedselbank niet alleen van voedsel, maar ook van andere (sociale)
ondersteuning worden voorzien, waaronder ook leer-/werkarrangementen, zodat zij worden versterkt
en regie behouden over hun eigen leven.
Verzoekt het college:
- een onderzoek te verrichten of binnen afzienbare tijd een tegen lage kosten een geschikt
distributiecentrum beschikbaar kan worden gesteld, waarbij de lege ruimten bij Drechtwerk als
mogelijkheid worden onderzocht.
- te bezien of bestaande sociale arrangementen binnen de sociale wetgeving gericht ingezet kunnen
worden op het klantenbestand van de Voedselbank;
- te onderzoeken of het noodzakelijk is dat tijdelijk (ambtelijke) formatie vrijgemaakt wordt om de
opstart van de Dordtse Voedselbank mogelijk te maken;
- financiële dekking voor dit onderzoek te vinden in het positieve resultaat van de raadsgriffie over
2011;
- uiterlijk 29 mei 2012 de onderzoeksresultaten aan de raad te presenteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties,

