Amendement betreffende het voorstel inzake huisvesting
van de Boodschappenmand/voedselbank
De Gemeenteraad van Valkenswaard in vergadering bijeen op donderdag 11
oktober 2018;
Constaterende dat:
Op 17 mei 2018 een motie Vreemd aan de orde van de dag is ingediend met
twee opdrachten aan het college te weten:
- De huidige locatie van de Boodschappenmand geschikt te houden voor
tijdelijk gebruik na 1 augustus 2018.
- Binnen 6 maanden met een voorstel naar de raad te komen voor structurele oplossing voor de huisvesting en vorm van de Boodschappenmand in
Valkenswaard.
De Boodschappenmand sinds 2008 door de Gemeente Valkenswaard wordt
gesubsidieerd met een jaarlijks bedrag van € 14.000,-.
De Boodschappenmand zijn activiteit als Voedselbank heeft uitgebreid met
Voedselbank oneigenlijke activiteiten, zoals het leveren van Textiel en
Kleding, serviesgoed en meubelen. Deze worden weggegeven of verkocht
tegen een kleine vergoeding. Deze opbrengsten zijn niet terug te vinden in
de financiële stukken. Deze activiteiten staan overigens direct in
concurrentie met de activiteiten van Het Goed.
Op dit moment één voormalig klaslokaal in gebruik is als voorraadruimte
voorzien van diepvriezers, koelkasten en schappen voor de opslag van
levensmiddelen. Er één voormalig klaslokaal gebruikt wordt voor het vullen
van de kratten voor de cliënten en het uitdelen van de voedselpakketten. In
deze ruimte staan ook nog enkele diepvriezers met voorraad staan. Deze
beide ruimtes samen een totale oppervlakte hebben van ca. 100 m2. De
ontvangsthal gebruikt wordt als koffie- en/of gespreksruimte.
Wekelijks circa 150 voedselpakketten worden geleverd aan circa 150
gezinnen (totaal circa 600 personen)waarvan momenteel circa 100 aan
gezinnen in Valkenswaard, 8 aan gezinnen in Cranendonck en 6 aan

gezinnen in Heeze-Leende. De Boodschappenmand/Voedselbank in
belangrijke mate bepaalt wie een voedselpakket ontvangt.
De antwoorden op gestelde vragen (schriftelijk en/of mondeling) aan het
college inconsistent zijn.
De gemeente geen overzicht heeft op, situatie van, de deelnemers die
gebruik maken van de Voedselbank.
Overwegende dat:
De eigenlijke taakstelling van de Boodschappenmand is: het voorzien in de
voedselvoorziening voor hen die dit nodig hebben.
In feite alleen de Gemeente, in het kader van het Armoedebeleid dient te
bepalen wie wel of niet in aanmerking komt voor een Voedselpakket, en dus
niet de Voedselbank.
In diverse, leegstaande, sportaccommodaties afzonderlijke ruimtes voor
diepvriezen, koelkasten, “droge” voedingsmiddelen en een ruimte voor
sociale contacten aanwezig én (grotendeels) reeds betegeld zijn om te
kunnen voldoen aan de HACCP-regels.
Het collegevoorstel de huurprijs van het pand aan de Geenhovensedreef
voor € 61,590 per jaar en het investeringsbedrag van € 41.250 veel te
hoog zijn en zeker niet passen binnen een te rechtvaardigen en financieel
verantwoord Armoede beleid.
Besluit het voorgesteld besluit als volgt te herformuleren:
“Besluit het college B&W opdracht te geven te zoeken naar alternatieve en
goedkopere oplossingen voor de huisvesting van de Boodschappenmand,
zoals ook is voorgesteld in het op 27 september jl. aan de raad toezonden
advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de huisvesting van de
Boodschappenmand.
Verzoekt het college B&W alles in het werk te stellen dat de activiteiten van
de Boodschappenmand vóór 1 januari 2019 in een ander (gemeentelijk)
pand van minimaal 175 m2 plaats kunnen vinden”.
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