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M183 / PS 09-11-2020
AANGENOMEN

Motie “Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor
voedselbanken en voedseluitgiftepunten die geconfronteerd
worden met tekorten”
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 9 november 2020, besprekende agendapunt 9
Begroting 2021,
Constaterende dat:






Voedselbanken door de coronacrisis geconfronteerd worden met teruglopende voorraden, aangezien
horeca en supermarkten minder voedsel aanleveren;
Door de coronacrisis steeds meer mensen afhankelijk zijn van voedselbanken en dat aantal de
komende tijd nog verder zal stijgen;
De situatie soms zo acuut is dat mensen niet op de beoordeling door de Voedselbank kunnen wachten
en daarom naar alternatieve voedseluitgiftepunten moeten uitwijken die volledig afhankelijk zijn van
donaties en vrijwilligers;
Doordat restaurants als gevolg van de coronamaatregelen minder lokaal geproduceerd voedsel
afnemen, waardoor boeren met hun producten blijven zitten;
Gedeputeerde Zita Pels in haar blog op 23 oktober jl. mensen opriep vrijwilliger te worden en tevens
agrariërs, leveranciers, groothandels en supermarkten opriep om de samenwerking te zoeken met de
voedselbank, teneinde de grote nood die er nu is wellicht te kunnen bedienen.

Overwegende dat:




De coronacrisis niet alleen op korte, maar ook op langere termijn verstrekkende sociaal-economische
gevolgen heeft voor onze samenleving;
Het onaanvaardbaar is als supermarktketens lokaal geproduceerd voedsel niet in de winkels willen
leggen en boeren daardoor met overschotten blijven zitten;
De provincie meer kan doen dan dat zij nu doet om noodlijdende voedselbanken te ondersteunen.

Roept het College op om:



Te verkennen hoe we vanuit de provincie ondersteuning kunnen bieden aan voedselbanken;
Alles in het werk te stellen om een win-win situatie te creëren met betrekking tot het voorkomen van
voedselverspilling en het sluiten van korte ketens aan de ene kant en het zorgen van voldoende aanbod
voor de voedselbank aan de andere kant.

En gaan over tot de orde van de dag.
M. Deen (PVV N-H)

E.M.A. Smaling (SP)

