
 

 

Aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 

 

 

Groningen, 12 mei 2018 

 

 

Betreft:  vragen ex artikel 41 RvO over het tienpuntenplan van de    

  Voedselbank Groningen om armoede structureel te verlichten 

 

 

Geacht college, 

 

De Voedselbank Groningen heeft een tienpuntenplan(1) gepresenteerd om armoede structureel 

te verlichten. De reden is dat veel mensen in Groningen in armoede leven en 20% van de 

Groningse kinderen groeit in armoede op. De medewerkers van de voedselbank voorzien dat 

het aantal mensen dat een beroep op de voedselbank moet en gaat doen komende jaren zal 

groeien. 

 

Ook de SP-fractie vindt dat een structurele en brede aanpak nodig is om armoede te 

bestrijden. De Voedselbank pleit er voor om het traject van schuldsanering te versnellen, wat 

de SP betreft ligt daar een rol voor de Groninger Kredietbank. Ook wordt in het 

tienpuntenplan aandacht gevraagd voor de torenhoge incassokosten waar mensen mee 

geconfronteerd worden en de diverse problemen die ontstaan door het verplichte eigen risico. 

Wat de SP betreft gaat de gemeente samen bij het Rijk fors lobbyen voor betere regels met 

betrekking tot incassokosten en gaat het college op korte termijn met Menzis in overleg of het 

eigen risico in de collectieve zorgverzekering voor minima meeverzekerd kan worden. 

 

Op zaterdag 12 mei 2018 berichtte het Dagblad van het Noorden over de tekorten die bij de 

Voedselbank ontstaan voor het leveren van schoolontbijt aan kinderen(2). Hierin geeft de 

Voedselbank aan dat er in januari 2018 over deze tekorten contact met het college van B&W 

is gezocht, maar dat hierop nog niet gereageerd is. 

 

Naar aanleiding van het tienpuntenplan en de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden 

van afgelopen zaterdag heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het  

college: 

 

1. Heeft het college kennis genomen van het tienpuntenplan van de Groningse 

Voedselbank? Zo ja, kunt u per punt uw reactie geven?  

2. Kunt u aangeven bij welke punten uit het plan de gemeente concreet een rol kan 

spelen? Zo ja, bent u bereidt een plan daarvoor aan de raad voor te leggen en zo ja, 

wanneer? Zo nee, waarom niet? 

3. Ziet het college mogelijkheden om het traject van schuldsanering te versnellen? Zo ja, 

welke? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college bereid actief richting het Rijk te lobbyen voor betere regels voor 

incassokosten? Zo nee, waarom niet? 

5. Is het college bereid om op korte termijn met Menzis in overleg te gaan om het eigen 

risico in de collectieve zorgverzekering voor minima mee te verzekeren? Zo nee, 

waarom niet?  

6. Is het college op de hoogte van de tekorten aan schoolontbijt voor kinderen bij de 

Voedselbank? Klopt het dat het college nog niet gereageerd heeft op dit signaal van de 



 

 

Voedselbank? Zo ja, waarom niet? Zo niet, wat is/was de reactie van het college? 

7. Op welke manier wordt er door het college nu met scholen samengewerkt om ontbijt 

op school aan te bieden? Zijn scholen hier voldoende van op de hoogte? Zo ja, hoeveel 

scholen werken hieraan mee? Zo niet, wat gaat u hieraan doen? 

 

Hoogachtend, 

 

Mechteld van Duin 

SP-raadslid 

 

1. https://www.voedselbank-groningen.nl/informatie/plan-tegen-armoede 

2. http://www.dvhn.nl/groningen/Voedselbank-Groningen-te-weinig-geld-voor-schoolontbijt-

arme-kinderen-23173121.html 
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