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Gemeente Steenbergen,
t.a.v. leden gemeenteraad: griffie@gemeente-steenbergen.nl
t.a.v. leden college van B&W: info@gemeente-steenbergen.nl 
 
Bergen op Zoom 30 december 2022
 
Betre�: Toename in Steenbergen met 75 % klanten bij de Voedselbank, minder voedsel beschikbaar,
financiële gevolgen.
 
Beste gemeenteraadsleden.
 
Ongetwijfeld hebben jullie afgelopen maanden uit de media meegekregen dat het met een deel van de bevolking helemaal niet goed gaat. Dat
was al jaren zo, maar dit is door de energiecrisis verder verslechterd en verslechterd nog steeds.
 
Voedselbank Goed Ontmoet is de regionale Voedselbank die in jullie gemeente al jaren gra�s voedsel verstrekt aan hen die daarvoor in
aanmerking komen. Wij hebben 8 uitgi�e-momenten in de westelijk West-Brabant en Tholen gelegen 6 gemeenten, Woensdrecht,
Steenbergen, Halderberge, Roosendaal Bergen op Zoom en Tholen.
 
Toename aantal klanten
Ook in jullie gemeente is er een sterke toename van het aantal klanten van de Voedselbank.
In 2019 hebben 37 huishoudens gemiddeld per week huishoudens een voedselpakket gekregen. In 2021 is dit met gemiddeld 37 gelijk
gebleven, maar in 2022 is dit inmiddels 65 huishoudens geworden. Dit is exclusief de Oekraïense vluchtelingen die we de eerste maanden van
voedsel hebben voorzien, voor zover de gemeente deze taak al niet op zich had genomen.
 
Deze huidige 65 huishoudens in jullie gemeente vertegenwoordigen 164 personen.
Het betekent dat we tussen januari en december 2022 een s�jging van 75 % zien in jullie gemeente.
De s�jging voor de Voedselbank Goed Ontmoet in z’n geheel is het laatste jaar gestegen van 326 naar 557 huishoudens, dus met zo’n 70 %
 
Deze 557 huishoudens, weten we uit landelijk onderzoek, zijn nog maar het topje van de ijsberg. Want het werkelijk aantal huishoudens wat in
aanmerking kan komen is veel groter. Maar door schaamte, ontbreken van ophaalmogelijkheden, kennis en taalbarrières leven een groot
aantal huishoudens in armoede.
 
Onze Voedselbank probeert al onze klanten van een voedselpakket te voorzien.
Een toename met 70 % is een grote opgave. Wij zijn een 100% vrijwilligersorganisa�e, dus zonder betaalde krachten. De in totaal 170
vrijwilligers zijn wekelijks bezig om bij onze voedseldonateurs voedsel met twee vrachtwagens op te halen, in het magazijn te sorteren, op te
slaan, klaar te maken voor uitgi�e en weer te verdelen over de 6 uitgi�epunten. Om zo min mogelijk voedsel te verspillen zijn er inmiddels
elke werkdag ergens in de regio één of meer uitgi�eteams bezig om klanten te voorzien van voedsel.
 
Geen toename van beschikbaar voedsel
Een toename van klanten zou ook een toename van beschikbaar voedsel moeten betekenen.
 
We constateren echter dat de grote supermarktketens steeds beter in staat zijn om verspilling tegen te gaan. Dat is op zich mooi, maar
daarmee leveren onze oorspronkelijke lokale supermarkten een steeds kleiner aandeel in het totaal van het uitgeef baar voedsel voor onze
klanten. Ook moeten wij aan strenge eisen van de NVWA voldoen.
Steeds meer moeten onze “voedselverwervers” naar de boeren en tuinders, frui�elers, (producenten) naar importeurs die in onze regio zijn,
naar de voedselverwerkers, die de supermarkten voorzien van po�en en blikken, naar vleesverwerkers, grote broodbakkerijen, (verwerkers) en
distribu�ebedrijven van voedsel.
Deze hele voedselketen doet ook haar best om verspilling tegen te gaan.
 
Als gevolg van de energiecrisis zijn een boel producenten en verwerkers hun ac�viteiten zo energie technisch efficiënt mogelijk in te richten
waardoor ook om deze redenen minder voedsel-reststromen beschikbaar zijn.
Kortom er is via de tradi�onele weg steeds minder voedsel beschikbaar.
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Overigens: Voedselbank Goed Ontmoet koopt zelf geen voedsel.
 
S�jgende kosten ook voor de voedselbank.
Zoals iedereen, merkt ook de Voedselbank dat alles duurder wordt. Afgelopen half jaar zijn onze vervoerskosten sterk gestegen. Maar ook wij
hebben sterk s�jgende energie en andere kosten.
 
De zes gemeenten namen gezamenlijk afgelopen jaren zo’n 80% van onze exploita�ekosten voor hun rekening. Dat percentage is inmiddels
gezakt naar 70%. Maar door s�jgende kosten met name voor brandstof en energiekosten zal de 70% dekking niet meer toereikende zijn.
 
De andere 30% wordt ons geschonken door par�culieren, bedrijven instellingen en service-clubs.
In deze �jd is dat een steeds moeilijker opgave.
 
Ook de bijdragen van de gemeente aan de Voedselbank zullen moeten s�jgen.
In onze aangepaste begro�ng 2023 zijn de sterk s�jgende kosten opgenomen.
 
Waarschijnlijk zullen we medio 2023 een extra bijdrage vragen aan de gemeenten om de gestegen kosten voor 2022 en 2023 (die niet in onze
oorspronkelijke aanvragen zijn opgenomen) deels te compenseren.
 
In de bijlage 1 is het overzicht van huishoudens per 1/1 en 1/7 per jaar opgenomen. Ook is inzichtelijk gemaakt om hoeveel personen het per
gemeente gaat.
In bijlage 2 is de begro�ng 2023 en de aanpassingen daarop weergegeven en de financiële bijdrage per jaar per gemeente die daarbij hoort.
Ook de begro�ng 2024, die wij al weer snel moeten indienen, zal dus substan�eel hoger zijn en daarmee ook de bijdragen van de gemeenten.
 
Met vriendelijke groet
 
Het bestuur Voedselbank Goed Ontmoet
Ton Ringersma
Voorzi�er
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