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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
De afgelopen maanden heeft de Helmondse voedselbank te kampen gehad met veel problemen. Ondanks
deze problemen en met behulp van de stichting Thomas van Villanova is de voedselbank in drie zaken
geslaagd: het imagoverlies is beperkt gebleven, de vierhonderd Helmondse huishoudens die afhankelijk zijn
van de voedselbank hebben hun verstrekkingen gekregen en organisatorisch ziet de toekomst er redelijk
goed uit.
Minder goed is het gelopen met morele en inhoudelijke steun van het Helmondse gemeentebestuur. Uw
college heeft volgens mijn informatie tijdens deze moeilijke tijd geen positieve invloed uitgeoefend op de
ontwikkelingen bij de voedselbank. Of het college was niet thuis, vanwege verplichtingen in andere
achterkamertjes dan de Helmondse, of het college gaf niet thuis toen bij vierhonderd Helmondse
huishoudens de dreiging kwam dat ze verstroken zouden blijven van voedselverstrekking.
Vragen:
1. Welke stappen hebt u ondernomen toen de problemen bij de voedselbank bekend werden?
2. Met welke instanties hebt u overleg gevoerd om er voor te zorgen dat de Helmonders die afhankelijk
waren van de voedselbank geholpen zouden worden?
3. Heeft dat resultaten opgeleverd?Zo ja, welke?
4. Bent u van mening dat de voedselbank momenteel nog nodig is in Helmond? Graag toelichting op
uw ja of nee?
5. Wat is volgens uw college de plaats en functie van de voedselbank in het Helmondse
armoedebeleid?
6. Bent u met mij van mening dat hoe belangrijke congressen, ook over armoede, ook mogen zijn, de
taak van de overheid ook daarin bestaat er voor de zorgen dat de armste medeburgers niet
omkomen van de honger?
7. Bent u bereid nader van gedachten te wisselen over de wijze waarop de voedselbank ondersteuning
van uw college verdiend?
Vr. groet,
Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Hoewel wij sympathiek staan tegenover de Voedselbank, is het wel van belang mee te nemen dat de
Voedselbank een particulier initiatief is. De problemen waarmee de Helmondse voedselbank te kampen
heeft gehad, zijn het gevolg van een interne crisis waar we ons als college niet in hebben gemengd.
In antwoord op uw vragen geven we hierbij het volgende aan:
1. Wij hebben geen concrete stappen ondernomen toen de recente problemen bij de voedselbank
bekend werden.

Gemeenteraad van Helmond
Bijlage VA 53

Blz. 1

2. Wij hebben geen formeel overleg gevoerd met instanties over de situatie van de afgelopen maanden
bij de voedselbank.
3. Er is dan ook geen sprake van resultaten vanuit een dergelijk overleg.
4. Ons college is van mening dat met de te verstrekken landelijke uitkeringen Wet Werk en Bijstand en
verdere gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen een voldoende pakket aan maatregelen
wordt geboden aan de burgers in Helmond, om daarmee in het noodzakelijke levensonderhoud te
kunnen voorzien.
Alle particuliere initiatieven die aanvullend zijn op datgene wat we als gemeentelijke overheid
kunnen en mogen bieden zijn daarbij welkom. Gemeentelijke voorzieningen en particuliere
initiatieven kunnen zodoende complementair aan elkaar zijn.
5. Wij vinden het een goede zaak dat de Voedselbank als particulier initiatief een functie heeft in de
Helmondse samenleving. Temeer daar een breed aanbod van producten zoals levensmiddelen
welke om diverse redenen niet meer op de reguliere markt kunnen worden afgezet op een zinvolle
manier kunnen worden ingezet.
6. Wij zijn van mening dat het uiteraard tot onze taak als overheid behoort om er voor te zorgen dat ook
elke Helmondse burger kan beschikken over de noodzakelijke kosten van bestaan. Als gemeente
zijn we dan ook verantwoordelijk voor de verstrekking van uitkeringen voor de noodzakelijke kosten
van levensonderhoud in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Daarnaast wordt er in onze
gemeente in het kader van armoedebestrijding invulling gegeven aan een aantal
inkomensondersteunende regelingen.
e

7. Wij willen u langs deze weg alvast informeren over de op 29 november a.s. te organiseren 2
armoedeconferentie. Samen met u, instellingen en ander particulier initiatief geven we graag nadere
invulling aan het gemeentelijk armoedebeleid.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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