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Ons kenmerk : 2020-006/KS/vf 
Betreft  : Ongevraagd advies bijdrage Voedselbank 
 
Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft kennisgenomen van het krantenartikel in de Gelderlander van 
maandag 30 maart 2020 over de bijdrage die de gemeente Duiven beschikbaar stelt voor de Voedselbank. 
 
De voedselbankpakketten zijn helaas in ons rijke Nederland nog steeds van belang voor mensen met een 
minimum inkomen. De RvSDD vindt het beschamend dat de gemeente Duiven slechts € 25,-- per huishouden 
bijdraagt. Wij zijn het dan ook niet eens met het uitgangspunt van de gemeente dat de Voedselbank geen 
integraal onderdeel van het minimapakket is. De praktijk is wel degelijk anders. Voedselpakketten zouden in 
ons welvarende Nederland niet nodig moeten zijn. 
 
In het artikel wordt uitgegaan van de huidige situatie en het aantal gebruikers op dit moment. Door het 
coronavirus zullen nog meer mensen in financiële nood komen en daardoor gedwongen zijn om bij de 
Voedselbank aan te kloppen. Anticiperen op deze ontwikkeling vindt de RvSDD dan ook zeer wenselijk en 
adviseert daarom een hoger bedrag dan € 3.000,- beschikbaar te stellen. 
 
In het artikel staat dat de bijdrage die de gemeente Duiven ter beschikking stelt, bekostigd wordt uit het 
budget bijzonder bijstand, hetgeen feitelijk betekent dat dit een sigaar uit eigen doos is. 
 
Wij verzoeken het College van burgemeester en wethouders dan ook het besluit te heroverwegen en de 
bijdrage vast te stellen op € 3000,-, maar onze voorkeur gaat uit naar een hoger bedrag, gelet op de huidige 
ontwikkelingen door het coronavirus. Deze verhoging zou beschouwd kunnen worden als tijdelijke maatregel 
gedurende periode dat het coronavirus actief is. De bekostiging zou kunnen komen uit de algemene middelen, 
zodat de bijdrage niet ten laste wordt gebracht van het budget bijzondere bijstand. 
 
Met vriendelijke groet, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 
J.P.M. Seijsener 
voorzitter 
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