Bespreekpunten Uitwerking Voedselvisie
Op 22 september ontvingen wij de collegebrief Uitwerking Voedselvisie. GroenLinks hecht er
aan om dit punt te agenderen.
We lezen in de collegebrief dat er de afgelopen tijd bijzonder veel initiatieven op het gebied
van voedsel zijn ontplooid in de samenleving. Goede voorbeelden hiervan zijn: Reframe, Bie
de Buuf en de ketentafels. Ook is mijn fractie zeer benieuwd naar de uitwerking van de City
Deal ‘’Voedsel op de stedelijke agenda’.
Het agenderen van het thema voedsel is ook van belang omdat het voedselbeleid een
directe invloed heeft op thema’s als energie, ecologie, economie, gezondheid en sociale
cohesie. Dat is ons ook duidelijk gemaakt in de presentatie die wij in 2015 kregen van dhr.
Veldstra. Allemaal thema’s die ook een directe invloed hebben op andere gemeentelijke
taken. Verduurzamen van het voedselsysteem heeft een directe positieve invloed op deze
thema’s. We lezen in de collegebrief ook: “ We verwachten dat de ontwikkelingen op het
gebied van voedsel ook de komende jaren volop in beweging blijven. Vanuit het beleidsveld
voedsel leveren we een bijdrage aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Dit doen
we de komende tijd concreet door: in te haken op duurzame voedselinitiatieven uit de markt
en samenleving en die te ondersteunen; met Reframe projecten op te starten en onderzoek
uit te voeren; zelf het goede voorbeeld te geven door stevig in te zetten op duurzaam
inkopen.” Dat zijn positieve signalen.
Op 29-14-2015 kreeg de raad ook een collegebrief voedselvisie. Hierin wordt geconstateerd
dat door de bezuinigingen de taken van de gemeente afnemen. De rol van de gemeente is
daarmee veranderd van initiërend en sturend naar informerend, faciliterend en
stimulerend.” Als vanuit bijvoorbeeld Reframe een hub gerealiseerd wordt voor de
distributie van lokaal geproduceerde landbouwproducten dan krijgt het thema voedsel ook
een ruimtelijke component en wordt de rol van de gemeente meer dan alleen faciliterend.
Wij stellen de raadscommissie de volgende vragen:
1. Onderschrijft de commissie het belang van het thema voedsel als zodanig?
2. Wat zou volgens de commissie de rol moeten zijn van de gemeente op dit thema?
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