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Omschrijving toezegging 
N.a.v. agendapunt 4 Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zegt het college toe 
de raad te informeren over de voedselbanken in de gemeente en of de aantallen van juli 2022 en 
bedragen die in de begroting staan nog actueel en niet te behoudend zijn. 
 
Datum schriftelijke reactie 
17 januari 2023 
 
Schriftelijke reacie 

In Súdwest-Fryslân zijn drie voedselbanken actief. Het betreft de Voedselbank Sneek-
Wymbritseradeel, de Voedselbank Bolsward e.o. en de Voedselbank Zuidwest Friesland. 

Laatstgenoemde is gevestigd in Balk (gemeente De Fryske Marren), maar bedient ook klanten uit 
onze gemeente (omgeving Workum en Koudum) . De gemeente verstrekt sinds 2021 een jaarlijkse 

subsidie op basis van het aantal huishoudens dat per 1 juli van het lopende jaar gebruik maakt van 
de desbetreffende voedselbank.  

Het landelijke beeld is dat er een toenemend beroep wordt gedaan op de lokale voedselbanken. 

Door de hoge energieprijzen, krappe woningmarkt en hoge inflatie staat de bestaanszekerheid van 

een groeiende groep mensen onder druk. Hierdoor kunnen mensen zich genoodzaakt voelen 
aanspraak te maken op hulp van de voedselbanken of andere lokale armoederegelingen. Minister 

Schouten heeft op 25 november jl. Kamervragen hierover beantwoord. In de beantwoording 
informeert de minister de Kamer o.a. over de (financiële) ondersteuning die het kabinet aan 
Voedselbanken Nederland (VBNL) biedt1.  

Het college heeft eind oktober navraag gedaan bij Voedselbanken Friesland en bij de drie lokale 

voedselbanken of zij ook een toename zien. Het algemene beeld is dat iedereen een toeloop ziet; 

dit varieert van 20 tot 60% maar is tot nu toe nog wel beheersbaar. Ook over de inzet van 
vrijwilligers is vooralsnog geen zorg. Meer zorg is er over de continuïteit in de beschikbaarheid en 

aanvoer van voedsel. De portefeuillehouder is op 19 december jl. op werkbezoek geweest bij de 

Voedselbank Sneek. Een werkbezoek aan de Voedselbank Bolsward zit in de planning. Het college 
houdt in goed contact met de drie voedselbanken de vinger aan de pols. Mocht de situatie 
verslechteren dan zal het college hiernaar handelen en u daarover informeren.   

  

                                                 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/beantwoording-
kamervragen-over-voedselbank-almere-kan-drukte-bijna-niet-aan 
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