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Aan de raad, 

 

In de oordeelvormende vergadering van 6 februari 2023 heeft mevrouw Van Caam het verzoek 

gedaan om ingekomen stuk 2 van de ingekomen stukkenlijst, brief van Stichting Goed Ontmoet 

over de toename van gebruikers van de Voedselbank, voor bespreking te agenderen voor de 

oordeelvormende vergadering van 13 maart 2023.  

In het ingekomen stuk gaat de stichting in op de toename van het aantal klanten van de 

voedselbank. Als knelpunten worden hierbij de beschikbaarheid van kwalitatief voedsel en de 

bekostiging. Er wordt in de brief een oproep gedaan om de bijdrage aan de voedselbank aan te 

passen.  

 

Mevrouw Van Caam geeft voor het verzoek de volgende motivatie: 

“Er komt steeds minder voedsel bij de voedselbank binnen van diverse lokale supermarkten en andere 

voedselketens doen ook hun best op verspilling tegen te gaan. Er is een toename van onze inwoners die 

gebruik maken van de voedselbank. Blijft er in de toekomst nog voedsel voor onze inwoners 

beschikbaar met de stijgende kosten? Voedsel wordt immers door de voedselbank niet ingekocht. 

Er wordt extra financiële bijdrage gevraagd voor de hoge kosten? Maar waar ligt de grens?  

 

Het doel van het agenderingsverzoek is om met de raad en het college van gedachten te wisselen. 

Hoever kunnen of gaan wij tegemoet komen aan de hogere kosten voedselbank?  

 

Het doel van de bespreking is om met raad en college oplossingen te vinden dat onze inwoners, die het 

het hardste nodig hebben, voedsel blijven ontvangen. 

 

Advies 

Gezien de agenda van maandag 13 maart adviseert de agendacommissie positief over dit 

agenderingsverzoek. 

 

Voorstel 

U wordt voorgesteld akkoord te gaan met dit agenderingsverzoek en het ingekomen stuk als 

agendapunt toe te voegen aan de agenda van de oordeelvormende vergadering van 13 maart 

2023. 

 

 

 

 

R.A.J. Defilet, MA 

griffier 

Memo 

Aan : Gemeenteraad van Steenbergen 

Van : R.A.J. Defilet 

Afdeling : Griffie 

Datum : 15 februari 2023 

Onderwerp : Agenderingsverzoek ingekomen 2, uit de oordeelvormende vergadering van 

6 februari 2023 


