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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De Dordtse gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2023 unaniem Motie M41: 
'Waar mogelijk voedselbank ondersteunen' aangenomen.
Naar aanleiding daarvan en ter afdoening van die motie informeren wij uw raad.

Wat is de te delen informatie?
Als gemeente staan we voortdurend in contact met de voedselbank Dordrecht. Er is een goede 
relatie en we wisselen regelmatig informatie uit over de actualiteiten en ontwikkelingen rondom 
armoedebestrijding. In het kader van de Wereldarmoededag is in oktober 2022 een schenking 
gedaan van € 5.000,- als bijdrage aan de nieuwe bestelbus die de voedselbank in 2023 aanschaft 
als vervanging van de huidige bus.

De voedselbank ziet al enkele maanden een toename van het aantal aanmeldingen voor 
voedselhulp, met gemiddeld tien nieuwe aanmeldingen per week. Dit wordt met name veroorzaakt 
door de stijgende energiekosten waardoor het besteedbaar inkomen van gezinnen verder onder 
druk komt te staan. Vooralsnog beschikken zij over de middelen en voedselleveranciers om aan de 
vraag te voldoen. Wel groeit het risico dat, door het wegvallen van een leverancier of levering, een 
bepaald type product (voor langere tijd) niet kan worden verstrekt.
Om dit risico te voorkomen kan de voedselbank een beroep doen op de per 01-01-2023 ingestelde 
Subsidieregeling Energiecompensatie en Inflatiecorrectie activiteiten met een sociaal-
maatschappelijke functie gemeente Dordrecht, voor het inkopen van cruciale producten om zo 
eventuele tekorten in de levering aan hun klanten op te vangen. Hierover maken zij afspraken met 
lokale leveranciers en winkeliers, om met korting levensmiddelen aan te kunnen schaffen.

Een andere actuele ontwikkeling waarover we de raad informeren is het opzeggen van de huur 
door de verhuurder van de locatie aan de Provincialeweg, waar de voedselbank momenteel is 
gevestigd. De huur is opgezegd per eind 2024. De voedselbank onderzoekt de mogelijkheden voor 
een nieuwe locatie en kijkt daarbij ook naar actuele ontwikkelingen rondom voedseldistributie die 
van invloed kunnen zijn op de benodigde nieuwe locatie.
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https://raad.dordrecht.nl/Documenten/M41-Motie-Waar-mogelijk-voedselbanken-ondersteunen-1.pdf
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
We informeren uw raad zodra de voedselbank een beroep doet op de subsidieregeling.
Als blijkt dat er op een eerder moment andere relevante ontwikkelingen zijn, informeren wij uw 
raad daarover.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De eventuele aanvraag van de voedselbank komt ten laste van de middelen van de 
subsidieregeling.
Energiecompensatie en inflatiecorrectie activiteiten.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Begroting 2023 gemeente Dordrecht - 2022-0158816 
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https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Vaststellen-Begroting-2023-gemeente-Dordrecht-Raadsvoorstel-1.pdf

