CU/SGP en CDA: Het waardevolle werk van de voedselbank verdient steun
De fracties van het CDA en de CU/SGP vragen aandacht voor het goede werk van de Voedselbank in
Dordrecht. Een initiatief vanuit de maatschappij (vrijwilligers, serviceclubs, kerken en bedrijven) dat
zich richt op mensen die door wisselende omstandigheden (tijdelijk) kwetsbaar zijn. Zij kunnen de
extra ondersteuning in de vorm van voedselpakketten goed gebruiken. In Dordrecht worden er op
deze manier wekelijks 260 gezinnen geholpen.
Het zijn zware tijden voor deze gezinnen, maar ook voor de Voedselbank in Dordrecht. In de huidige
crisis doen steeds meer Dordtse burgers een beroep op de pakketten van de Voedselbank. Het
aanbod vanuit supermarkten en andere leveranciers is onvoldoende om alle hulpvragen te kunnen
beantwoorden. De Voedselbank in Dordrecht is verbonden aan de regio Rotterdam, maar ook
Rotterdam kan de vraag in de eigen stad niet aan.
De Voedselbank in Dordrecht is voor haar pakketten nog afhankelijk van het uitgiftepunt in Rotterdam.
Een grote stad als Dordrecht moet in staat worden geacht een sterke, zelfvoorzienende Voedselbank
op te zetten. Bovendien heeft de Rotterdamse Voedselbank te kennen gegeven dat de Dordtse
Voedselbank moet verzelfstandigen.
De wachtlijst in Dordrecht groeit snel
Volgens de CU/SGP en het CDA zijn er binnen Dordrecht mogelijkheden om het waardevolle werk uit
te breiden zodat meer gezinnen kunnen worden geholpen. Wachtlijsten kunnen worden opgelost. De
Voedselbank is een initiatief uit het maatschappelijk middenveld en moet dat ook blijven, maar de
gemeente kan wellicht een ondersteunende rol vervullen ten tijde van de verzelfstandiging van de
Voedselbank in Dordrecht.
Veel Dordtse (supermarkt)ondernemers hebben een sociaal hart en zijn bereid om hun steentje bij te
dragen aan een zelfstandige Voedselbank in Dordrecht. Zowel waar het gaat om het doneren van
voedingsmiddelen als het leveren van een bijdrage aan de opstart van een eigen distributiecentrum.
Een solide distributie is namelijk een must voor een zelfstandige Voedselbank. Dat begint bij een
geschikte distributielocatie. Commerciële locaties op de markt zijn door de marktconforme huren niet
interessant, maar de gemeente Dordrecht heeft veel leegstaande panden in de stad. Zo heeft
bijvoorbeeld Drechtwerk door een recente reorganisatie ruimtes beschikbaar die een nieuwe
maatschappelijke functie verdienen. Op dat moment kan wellicht ook een mooie brug geslagen
worden met de werknemers van Drechtwerk.
Andere strategische partners zijn onder meer DWO, de Sociale Dienst, het Diaconaal Platform, De
Hoop, Leger des Heils en de diverse serviceclubs in de stad (Rotary, Lions).
Op het moment dat in Dordrecht een zelfstandig functionerende Voedselbank wordt opgezet, vraagt
dat tijdelijk meer van de stichting dan van de vrijwilligers kan worden verwacht. De voedselbank zal
zelf werk moeten maken van de betrokkenheid van deze ondernemers, maar kunnen bij het op poten
zetten daarvan de hulp van de gemeente wellicht gebruiken. Daarom pleiten de fracties van de
CU/SGP en het CDA ervoor om, mocht uit nader onderzoek blijken dat het nodig is, een projectleider
tijdelijk aan te stellen die de stichting ondersteunt bij het opzetten van een verzelfstandigde
Voedselbank, waarbij aandacht is voor bovenstaande zaken. Ook zou de gemeente kunnen helpen in
het zoeken naar of voorzien in huisvesting van het distributiecentrum.
De gemeentelijke ondersteuning is wat CU/SGP en het CDA betreft niet vrijblijvend. Onderzocht moet
worden of dat de gemeente niet alleen wat brengt, maar ook wat haalt. De klanten van de
Voedselbank moeten uiteindelijk zoveel mogelijk weer zelfstandig en onafhankelijk deelnemen aan de
maatschappij en optimaal gebruik maken van bestaande arrangementen in begeleiding, zorg en
schuldhulpverlening. De Voedselbank is noodhulp en het is daarom onwenselijk als klanten jarenlang
gebruik moeten maken van de Voedselbank. CDA en CU/SGP vinden dat bestaande voorzieningen
juist door deze groep beter kan worden benut.
Nogmaals, de Voedselbank Dordrecht is een gewaardeerd initiatief van mensen en bedrijven uit
Dordrecht en moet dat ook blijven. Als we de lokale verankering kunnen verbeteren, ontstaat er een
stevigere basis, waardoor de Voedselbank zijn waardevolle werk langere tijd kan voortzetten.

MOTIE VOEDSELBANK
De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 15 mei 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 heeft aangegeven dat Dordrecht moet verzelfstandigen;
- 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 in de regio beschikbaar moet kunnen worden gesteld 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 door het college onderzocht moet worden op welke wijze de Dordtse Voedselbank kan
verzelfstandigen en welke middelen, locatie en menskracht daarvoor nodig zijn, met als doel om als
Voedselbank zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren;
- dat onderzocht wordt hoe 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:
- in overleg met Voedselbank Dordrecht in kaart te brengen voor welke uitdagingen de Voedselbank
staat, waaronder de behoefte aan een geschikt distributiecentrum, en tevens aan de Voedselbank te
vragen hun toekomstplannen en –visie met ons te delen;
- bij het onderzoek ook de samenwerking met andere partijen te betrekken die zich bezighouden met
de donatie van voedingsmiddelen aan Dordtse burgers;
- te bezien of bestaande sociale arrangementen binnen de sociale wetgeving gerichter ingezet kunnen
worden op het klantenbestand van de Voedselbank, in samenspraak met de betrokken
maatschappelijke organisaties;
- financiële dekking voor dit onderzoek te vinden in het positieve resultaat van de raadsgriffie over
2011;
- uiterlijk 19 juni 2012 de onderzoeksresultaten aan de raad te presenteren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties,

