MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA

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 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 een lastige uitdaging is 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;
 naast de vanzelfsprekende, jaarlijkse financiële verantwoording van de Voedselbank aan de
gemeente, de Voedselbank onafhankelijk moet blijven in haar werkwijze en organisatie.

Roept het college op om
 in het Ontwerp-Kadernota 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, met inachtneming van de inhoud van deze motie;
 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.
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