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Op 26 januari 2021 heeft u een brief gestuurd. Naar aanleiding van ons armoedebeleid stelt u vragen 
over de voedselbank en de rol van de gemeente. In deze brief gaan wij in op uw vragen. 
  
Wij realiseren ons dat het voor inwoners niet makkelijk moet zijn om gedurende een periode afhankelijk te 
zijn van een noodvoorziening zoals de voedselbank. Eenieder heeft graag regie over zijn eigen leven. 
  
Eraan bijdragen dat inwoners (weer) zelfredzaam worden op elk van de verschillende leefdomeinen 
vinden wij belangrijk. Om die reden investeren wij aan de voorkant, omdat wij het liefst willen voorkomen 
dat inwoners afhankelijk worden van noodvoorzieningen.  
Dit doen wij samen met onze partners in het maatschappelijk veld. Er zijn bijvoorbeeld ouderenadviseurs 
die bij inwoners met de leeftijd van 75+ op bezoek gaan om te kijken of er ondersteuning nodig is op 
sociaal of financieel vlak. Daarnaast speelt bijvoorbeeld onze uitvoeringsorganisatie Werkplein Drentsche 
Aa een belangrijke rol in de financiële stabiliteit van onze inwoners. 
  
De gemeente kent een lange subsidierelatie met de Voedselbank Hart van Drenthe. De Voedselbank 
Hart van Drenthe heeft een uitgiftepunt in Zuidlaren. Naast het verstrekken van de subsidie is er 
regelmatig contact met de voedselbank op diverse niveaus, zowel bestuurlijk als ambtelijk. 
  
1.     U geeft aan dat inwoners die al jaren gebruik maken van de voedselbank worden geconfronteerd met 
privé vragen en dat de voedselbank zich moet vervoegen bij WPDA dan wel bij de sociale teams; 
Bij de locatie Zuidlaren zijn drie screeners actief. Door de voedselbank wordt aangegeven dat de 
screening van nieuwe inwoners wordt gebaseerd op het inkomen, de uitgaven en de schulden die er zijn. 
Aan de hand van de hoogte van het weekgeld wordt bepaald of een inwoner in aanmerking komt voor 
een voedselpakket.  
Er worden geen vragen gesteld over werk, de voedselbank geeft aan zich niet in dit signaal te herkennen. 
  
Ieder half jaar wordt gekeken of een inwoner nog in aanmerking komt voor een voedselpakket, ook hier 
wordt alleen gekeken naar het weekgeld. Dit is de basis. 
Indien nodig is er contact tussen de voedselbank en de sociale teams. 
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2.     U stelt dat mensen op leeftijd met een uitkering en die geen zicht hebben op een fulltimebaan 
permanent gebruik moeten maken van de deze noodvoorziening; 
In principe is alleen een AOW of een bijstandsuitkering in de ogen van de Rijksoverheid voldoende 
inkomen (inclusief toeslagen e.d.) voor een basisbestaan, om voedsel te kunnen kopen, een dak boven je 
hoofd te hebben, etc. 
  
Inwoners die afnemer zijn van de voedselbank hebben dan ook schulden naast hun werk, AOW of 
bijstandsuitkering. Als er geen sprake van schuldenproblematiek is, dan moet er een andere bijzondere 
omstandigheid zijn waardoor inwoners in een specifiek geval wel in aanmerking kunnen komen voor een 
voedselpakket. 
  
Dit betekent dat wij het door u geschetste beeld niet herkennen. De voedselbank geeft aan dat de oudste 
afnemer 71 is en de jongste 24, daarbinnen is niet een leeftijdscategorie oververtegenwoordigd. 
 
3.     Wat kan de gemeente beteken voor deze mensen als de voedselbank besluit om met de levering te 
stoppen; 
In principe heeft de voedselbank landelijk bepaald dat een inwoner maximaal 3 jaar achtereen afnemer 
mag zijn van de voedselbank. Dit is de termijn van de schuldsanering. Geen pakket zonder traject is het 
adagium. Dit houdt in dat vereist is dat er tegelijkertijd een traject start om ervoor te zorgen dat een 
inwoner financieel zelfredzaam wordt. In de praktijk ziet de voedselbank dat inwoners voor dat een traject 
is gestart al afnemer zijn van de voedselbank. 
Dit betekent dat er genoeg inwoners zijn die langer dan de maximale termijn van 3 jaar afnemer zijn van 
de voedselbank.  
  
Een levering wordt niet zomaar gestopt. Er wordt altijd gekeken in overleg met het sociaal team hoe 
hulpverlening kan worden ingezet op basis van wat mensen nodig hebben om zichzelf financieel te 
kunnen redden.  
 
4.     U geeft aan het krom te vinden dat familie niet mag helpen en dat wanneer de voedselbank stopt, de 
gemeente toestaat dat hun burgers in armoede leven. Hoe staat u hierin? 
In onze brief met kenmerk 1071470 hebben wij aangegeven hoe wij omgaan met het handhaven van de 
bijstand n.a.v. een handhavingszaak in de gemeente Wijdemeren.  
  
Wij vertrouwen onze inwoners. Dit betekent dat we incidentele ontvangsten, die mensen met een laag 
inkomen kunnen ondersteunen, vrijlaten. U kunt hierbij denken aan boodschappen, een 
verjaardagscadeau of een tegoedbon.  Dit alles voor zover dat redelijk is, gelet op de bepalingen van de 
Participatiewet. We leveren, binnen de ruimte die de Participatiewet biedt, altijd maatwerk. 
  
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u contact opnemen met Marian Ottens, 
m.ottens@tynaarlo.nl of 0592 266 751. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
Aan:  het college van de gemeente Tynaarlo   Van: fractie Leefbaar Tynaarlo 
 Kornoeljeplein 1 
 9481 AW Vries   
 
Onderwerp:  Voedselbanken 
Vries 26 januari 2021 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van ons armoedebeleid het volgende: 
 
Ik krijg vaak vragen over de voedselbank en wat de rol van de gemeente hierin is.Inwoners die al jaren 
gebruik maken van de voedselbank, worden geconfronteerd met vragen van deze organisatie waarom men 
niet aan het werk is dan wel de kinderen. Dat zijn natuurlijk privé zaken en als men iets wilt weten kan men 
zich vervoegen bij WPDA of wel bij deSociale Dienst in Tynaarlo (wijkteams).  
 
Een voedselbank is een noodvoorziening. Deze kijkt dus naar je inkomen en naar je privé omstandigheden. 
Zeker mensen op leeftijd die een uitkering krijgen en geen zicht hebben op een fulltime baan zijn afhankelijk 
van dit soort voorzieningen. Zij maken als het ware permanent gebruik van de noodvoorziening.  
 
Dit lokt deze ongemakkelijke vragen uit. 
 
Dit roept de vraag op wat de gemeente kan betekenen voor deze groep mensen.  
 
Worden die als de voedselbank besluit de levering te stoppen, dan aan hun lot overgelaten? 
 
We blijven het natuurlijk krom vinden dat familie niet mag helpen en de voedselbank wanneer die stopt, de 
gemeente toestaat dat hun burgers in armoede moeten leven. Het gaat hier om levensbehoefte nummer 1. 
 
Graag horen we hoe de gemeente hierin staat. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven we met vriendelijke groeten, 
 
Fractie Leefbaar Tynaarlo. 
 
Namens deze, 
 
C.H. Kloos 
 

                                                                                                                             
Secretariaat: 
 
Dingspil 2 
9481 GJ Vries 
E-mail: 
Leefbaartynaarlo@hotmail.com 
 
IBAN: NL26INGB0004950335 
Web: www.leefbaartynaarlo.nl 
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