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1. Inleiding
De fractie van Lokaal Belang heeft een motie vreemd aan de agenda ingediend voor de raadsvergadering
d.d. 17 april 2019 met als onderwerp 'Structurele financiële steun Voedselbank Barneveld'. Het college gaat
graag met de fractie van Lokaal Belang en andere partijen in gesprek over de inhoud van deze motie tijdens
de commissievergadering die aan de betreffende raadsvergadering vooraf gaat, in aanwezigheid van het
bestuur van Hulp aan Elkaar.
Ten behoeve van dit gesprek verschaft het college de raad dit memo met informatie met betrekking tot
Stichting Hulp aan Elkaar en de gemeente Barneveld.

2. Bijlagen
Informatieve memo m.b.t. motie vreemd aan de agenda betreffende Stichting Hulp aan Elkaar
(concept) motie vreemd aan de agenda met onderwerp 'Structurele financiële steun Voedselbank
Barneveld'
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Motie vreemd aan de agenda betreffende Stichting Hulp aan Elkaar
Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders
De fractie van Lokaal Belang heeft een motie vreemd aan de agenda ingediend
voor de raadsvergadering d.d. 17 april 2019 met als onderwerp 'Structurele
financiële steun Voedselbank Barneveld'. Het college gaat graag met de fractie van
Lokaal Belang en andere partijen in gesprek over de inhoud van deze motie tijdens
de commissievergadering die aan de betreffende raadsvergadering vooraf gaat, in
aanwezigheid van het bestuur van Hulp aan Elkaar.
Ten behoeve van dit gesprek verschaffen we u via dit informatieve memo informatie
met betrekking tot Stichting Hulp aan Elkaar en de gemeente Barneveld.
Hulp aan Elkaar
Stichting Hulp aan Elkaar is een charitatieve organisatie die inwoners van de
gemeente Barneveld tijdelijke ondersteuning biedt in de vorm van voedsel- en
kledinghulp. Stichting Hulp aan Elkaar verwoordrhaar werkzaamheden in haar
missie en visie als volgt:
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"Wij zijn een organisatie die de allerarmsten voorziet in voedsel, kledij en een
luisterend oor, een organisatie die onderdeel uitmaakt van de hulporganisatieketen
die de Barneveldse samenleving helpt zelfredzaam te zijn door voor elkaar klaar te
staan."
Dit doet Hulp aan Elkaar door:
1. Zich primair te richten op het tijdelijk voorzien van voedsel en kledij voor de
doelgroep niet-zelfredzame Barneveldse burgers, zodat zij de ruimte ervaren zelf
oplossingen te zoeken voor hun problematiek,
2. Door goede lokale samenwerkingsverbanden en een luisterend oor mensen naar
andere hulporganisaties door te verwijzen,
3. Door te werken met vrijwilligers creëren zij mogelijkheden voor burgers om bij te
dragen aan de lokale samenleving.
Stichting Hulp aan Elkaar is niet aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken en is daarmee afhankelijk van lokale samenwerkingsverbanden
voor het verwerven van voedsel en fondsen. Voor meer informatie over de
' Bronvermelding: Website van Hulp aan Elkaar, via: httD://hulDaanelkaaf.nl/missie-en-visie/

voordelen die het lidmaatschap van deze vereniging voor voedselbanken met zich
meebrengt verwijzen we u door naar het Voedselbank Reglement .
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Minimabeleid
De gemeente Barneveld hecht veel belang aan het kunnen meedoen naar
vermogen en maatschappelijk
participeren van haar inwoners. Een
bijstandsuitkering wordt als voldoende geacht om te kunnen voorzien in de
basisbehoeften van het dagelijks bestaan. Voor sommige huishoudens met een
laag inkomen kan het echter een financiële opgave zijn om maatschappelijk te
participeren. Daarom heeft de gemeente Barneveld diverse minimaregelingen die
maatschappelijke participatie bevorderen. Daarnaast wordt waar nodig maatwerk
geboden.
Een groot deel van de minimaregelingen is bedoeld voor kinderen. Bijvoorbeeld
een vergoeding voor schoolkosten, een computer en printer, contributie voor
culturele en sportverenigingen of het behalen van een zwemdiploma. Deze
regelingen zijn toegankelijk voor alle huishoudens met een laag inkomen en voor
kinderen waarvan de ouders deelnemen aan een schuldhulpverleningstraject.
De effecten van het minimabeleid en de diverse regelingen worden iedere twee jaar
gemeten in een minima-effectrapportage. De uitkomsten van deze rapportage
kunnen reden zijn het beleid aan te passen. Daarnaast worden ontwikkelingen en
eventuele wijzigingen van het beleid op dit gebied doorlopend besproken met de
Klankbordgroep Werk & Inkomen. Ook Hulp aan Elkaar is vertegenwoordigd in
deze klankbordgroep.
Bovendien is sinds 2018 de 'meedoencoach' actief. Deze meedoencoach heeft als
taak coachend op te treden en kinderen en jongeren te begeleiden in het meedoen.
Hij helpt bijvoorbeeld bij het aanvragen van minimaregelingen, maar ondersteunt
ook bij het daadwerkelijk gebruik maken van een eenmaal aangevraagde sportpas.
Daarnaast heeft de meedoencoach de opdracht te signaleren waar behoeften van
kinderen en jongeren die opgroeien in een huishouden met een kleine beurs liggen
en of het huidige beleid naar aanleiding daarvan aanpassing behoeft.
Faciliteren Hulp aan Elkaar
De gemeente Barneveld waardeert Hulp aan Elkaar als charitatieve organisatie en
heeft haar op de volgende wijze gefaciliteerd:
•

•

•
•
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In 2014 heeft het college Hulp aan Elkaar ondersteund bij het betrekken
van het huidige pand aan de Begoniastraat. Deze locatie wordt aan de
voedselbank verhuurd voor een gebruikersvergoeding van € 2.000,- per
jaar. Daarnaast heeft de gemeente destijds verbouwingskosten ter hoogte
van € 30.000,- voor haar rekening genomen.
In 2017 heeft het college op verzoek van de voedselbank het besluit
genomen een incidentele financiële bijdrage te verstrekken voor het
aantrekken van een (betaalde) coördinator. Uiteindelijk is van deze bijdrage
geen gebruik gemaakt omdat Hulp aan Elkaar alsnog een vrijwillige
coördinator heeft gevonden.
In 2019 heeft het college een bijdrage verstrekt van ongeveer € 10.000,voor de aanschaf van een bus met koelelement om zo de voedselveiligheid
te borgen.
In de tweede helft van 2019 start het onderzoek van de gemeente naar de
huisvestingsmogelijkheden van de voedselbank. Dit komt voort uit het

Voedselbank Reglement is te raadplegen via: https://voedselbankennederland.nl/wpcontent/uploads/2018/05/20171125-VBN-Voedselbank-Reqlement.pdf

coalitieakkoord 20*18-2022*, waarin wordt gesproken over het meedenken
bij een permanente locatie voor de voedselbank, bijvoorbeeld in combinatie
met een buurthuisfunctie.
Het wederzijds informeren, doorverwijzen en de onderlinge samenwerking tussen
gemeente en Hulp aan Elkaar zijn belangrijke punten van gesprek. De voedselbank
kan mogelijk dienen als informeel voorportaal tot gemeentelijke ondersteuning. Zo
kan Hulp aan Elkaar klanten actief wijzen op de verschillende minimaregelingen,
mogelijkheden tot schulddienst en -hulpverlening en andere gemeentelijke
ondersteuning. De gemeente kan tijdens het uitgiftemoment van pakketten klanten
van de voedselbank op laagdrempelige manier wijzen op en begeleiden bij het
doen van een aanvraag. Vorig jaar is de aanwezigheid van een medewerker van
het servicepunt Sociale Ondersteuning rondom de aanvraagperiode van het
zomerzwemabonnement een succes gebleken. Ook dit voorjaar zal zij het
uitgiftemoment benutten om bezoekers laagdrempelig te wijzen op de
mogelijkheden van het minimabeleid. Daarbij is het belangrijk ook aandacht te
hebben voor (het ondersteuning bieden bij) de achterliggende problematiek.
Tot op heden is er (afgezien van een relatief lage gebruikersvergoeding voor het
pand aan de Begoniastraat) geen sprake geweest van een structurele bijdrage aan
de voedselbank. Het college heeft een dergelijk verzoek ook niet vanuit Stichting
Hulp aan Elkaar ontvangen.
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In de gemeenteliike begroting is per 2022 structureel budget gereserveerd voor toekomstbestendige
buurthuizen, - kamers, dorpshuizen (inclusief huisvesting van de voedselbank).

LOKAALBELANG
MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA (concept)

Agendapunt: x

Onderwerp: Structurele financiële steun Voedselbank Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 17 april 2019

De Raad, gehoord de beraadslaging.
Constaterende dat
• de werkwijze van de Voedselbank die volledig afhankelijk is van gulle giften van derden;
• de Voedselbank een zeer belangrijke bijdrage levert aan structureel ruim 100 kwetsbare gezinnen;
• de Voedselbank tevens voedselverspilling tegen gaat;
• er grote verschillen in de operationele lasten van Voedselbanken in gemeenten zijn welke vaak te
herleiden zijn naar de ondersteuning die een Voedselbank al dan niet van de gemeente krijgt;
• slechts 40% van de Voedselbanken een vorm van ondersteuning door de gemeente ontvangt waar de
voedselbank actief is;
•
het elke keer weer is het een lastige uitdaging om aan het einde van het jaar 'rond te komen';
•
de gemeente Barneveld groeit als kool en het helaas niet ondenkbaar is dat ook het aantal mensen
dat gebruik moet maken van de Voedselbank, zal toenemen.
Van mening is dat
•
de Voedselbank een verlengstuk en een onderdeel van het sociale vangnet van de gemeente is
•
de gemeente de Voedselbank op een structurele wijze financieel moet ondersteunen om:
een steviger financiële basis te creëren en daardoor de continuïteit beter te waarborgen;
de Voedselbank ruimte te geven om wat extra's te kunnen doen voor met name de kinderen;
incidentele tegenvallers in het voedselaanbod (beter) te kunnen opvangen;
een kleine buffer te kunnen opbouwen om op termijn de noodzakelijke investeringen te kunnen
doen ten behoeve van het voortbestaan.

Roept (het college) op
•
in het Ontwerp-Kaderota 2020 een nieuw kader op te nemen om de Voedselbank Barneveld op een
structurele financiële manier te ondersteunen voor maximaal 1/3 van de operationele kosten voor de
raad van 19 juni 2019.
•
De financiële verstaalslag te maken tijdens het Ontwerp-Programmabegroting en met een voorstel
naar de raad te komen voor de raadsvergadering in het najaar van 2019.
en gaat over tot de orde van de dag.

Lokaal Belang
Mijntje Pluimers-Foeken
Gonda Lenters

