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Onderwerp 

Subsidie Voedselbank opnemen in begroting Armoedebeleid 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. voor het verstrekken van een incidenteie subsidie aan de Voedselbank in 2013 een bedrag ter 

hoogte van 60 duizend eiu-o beschikbaar te stellen vanuit het Armoedebeleid; 
II. voor het jaar 2014 het bedrag van 60 duizend euro in het budget van het Armoedebeleid op te 

nemen voor een nog te bepalen bestemming (niet noodzakelijkerwijs bestemd voor de Voedsel 
bank). 
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(Publieks-)samenvatting 

Tijdens de bespreking van de kademota Armoedebeleid Samen actief tegen armoede op 
19 december 2012 heeft de raad een amendement aangenomen om de incidenteie subsidie voor 
zowel 2013 als 2014 van 60 duizend euro aan de Voedselbank nog niet vast te stellen. De raad heeft 
het bedrag wel gereserveerd voor de Voedselbank in afwachting van meer duidelijkheid over hun 
financiele situatie en de aan te tonen noodzaak voor deze subsidie. In 2013 is het bedrag van 
60 duizend euro aan incidenteie subsidie voor de Voedselbank nodig om de plotseling explosief 
stijgende kosten voor de bedrijfsvoering en de kosten voor het coordineren van het toenemend aantal 
vrijwilligers (zowel voor Voedselbank als de voedsdproductietuin) te kimnen dekken. De bedrijfs-
voeringskosten van de Voedselbank werden tot nu toe volledig betaald uit giften. Door de 
economische recessie blijkt het echter steeds moeilijker om jaarlijks het bedrag bij elkaar te krijgen 
om de armste geziimen van Groningen met voedsel te kutmen ondersteimen. Daarbij komt de forse 
toename van het aantal gezirmen dat noodgedwongen gebruik moet maken van de Voedselbank. Het 
klantenbestand van de Voedselbank is in de afgelopen drie maanden van 400 naar 500 huishoudens 
gestegen. Het is de verwachting dat in 2013 dit aantal verder zal toenemen, om eind 2013 op 700 tot 
1000 huishoudens uit te komen. Zonder de incidenteie subsidie van de gemeente wordt het 
voortbestaan van de Voedselbank in 2013 bedreigd. 
Voor het jaar 2014 wordt opnieuw bekeken of er een incidenteie subsidie nodig is voor de 
Voedselbank. Het bedrag van 60 duizend euro dat hiervoor gereserveerd was, wordt in het budget 
voor het Armoedebeleid in 2014 opgenomen voor een nog nader te bepalen bestemming. 

Inleiding 

Het amendement op het besluit van 19 december 2012 dat is aangenomen tijdens de bespreking van 
de kademota Armoedebeleid Samen actief tegen armoede vraagt om meer duidelijkheid over de 
financiele situatie bij de Voedselbank. De tekst van het amendement luidt als volgt: De raad van de 
gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 december 2012, besprekende de 
kademota armoedebeleid "Samen actief tegen armoede", constaterende dat het college op dit 
moment de raad geen duidelijkheid kan geven over de exacte financiele situatie hij de voedselbank, 
besluit het voorgestelde besluitpunt "De raad besluit de kademota armoedebeleid Samen actief 
tegen armoede vast te stellen" als volgt te wijzigen: "De raad besluit de kadernota armoedebeleid 
Samen actief tegen armoede vast te stellen, met uitzondering van de subsidie van tweemaai 
60 duizend euro aan de Voedselbank". 

Het college heeft besloten uw raad in het kader van het Armoedebeleid voor te stellen de incidenteie 
subsidie van 60 duizend euro voor 2013 beschikbaar te stellen op basis van gesprekken met de 
Voedselbank en bijgaande begroting. Uit deze informatie blijkt dat zonder de gemeentelijke bijdrage 
er onvoldoende middelen zijn om de effecten van de crisis op te vangen en de dienstverlenmg van 
de Voedselbank het komende jaar financieel rond te krijgen. Het eigen vermogen van de 
Voedselbank zal gedeeltelijk worden aangewend om de stijgende kosten voor bedrijfsvoering op te 
kurmen vangen. Het eigen vermogen is echter niet voldoende om zowel de reguliere kosten als de 
extra incidenteie kosten te kimnen dekken en de dienstverlening van de Voedselbank gegarandeerd 
te kurmen continueren. 



De 60 duizend euro is bestemd voor dekking van de volgende incidenteie kosten (zie ook begroting 
Voedselbank in de bijlage): 

Incidenteie uitgaven 
Automatisenngskosten 

Uitdeel posten 

Vriescel 

Verbouwing pand 

Auto met laadklep 

Boenmachine 
Nieuwe hygienemaatregelen 

Kantoorimichting 

Totaal incidenteie uitgaven 

Specificering 
Aanschaf extra Officepakketten en computers om 
de intake, registratie en voortgang van alle klanten 
te kurmen verzorgen 
In 2013 worden vijf extra uitdedposten geopend 
om de klantenstroom te reguleren en beter te 
kurmen bedienen 
Aan te schaffen i.v.m. capaciteitsprobleem en 
werkomstandigheden vrijwilligers 
De verhuizing is voorlopig van de baan. 
Noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande 
pand, zoals het scheiden van ingangen voor klanten 
en leveranciers om gevaarlijke situaties met 
heftmcks en klanten te voorkomen; het vergroten 
van de werkmimte door het verwijderen van de 
kleding- en spedgoedbank om de beschikbare 
mimte voor uitgifte van voedsel te vergroten. 
Aan te schaffen i.v.m. capaciteitsprobleem en 
werkomstandigheden vrijwilligers 
Aan te schaffen i.v.m. hygienewetgeving 
Wettelijke verplichting tot coating vloer in 
bestaande pand 
Noodzakdijkkosten voor kantoorimichting i.v.m. 
de groei van zowel klanten als vrijwilligers 

Bedrag 
5.000 

10.000 

20.000 

15.000 

20.000 

10.000 
10.000 

2.500 

92.500 

De incidenteie subsidie van 60 duizend euro is niet voldoende voor alle incidenteie uitgaven. De 
Voedselbank zal het resterende tekort uit eigen financiele middelen moeten dekken. 

Mocht de Voedselbank in 2014 opnieuw worden geconfi-onteerd met incidenteie kosten die zij niet 
zelf kurmen dragen, dan bestaat de mogelijkheid dat zij voor deze incidenteie kosten opnieuw een 
aanvraag doen. 

Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is een incidenteie subsidieverstrekking vanuit het Armoedebeleid aan de 
Voedselbank in 2013 ter hoogte van 60 duizend euro voor incidenteie kosten. Door middel van dit 
besluit kan het college de gereserveerde middelen beschikbaar stellen voor een subsidieaanvraag van 
de Voedselbank. Zodra de Voedselbank een formele subsidieaanvraag indient, zal deze aanvraag 
conform de reguliere procedure worden beoordeeld en afgehandeld. Dat houdt in dat onder andere 
documentatie zoals een jaarrekening met accountantsverklaring en bankgegevens door de 
Voedselbank moeten worden aangeleverd, waama de Voedselbank een voorlopige beschikking 
krijgt over de subsidieverstrekking en de hoogte van het bedrag. De subsidie wordt pas definitief op 
het moment dat de Voedselbank daar begin 2014 verantwoording over heeft afgelegd. Eventuele 
bedragen die niet (of niet op de juiste manier) zijn besteed vloeien weer temg naar de gemeente. 



Kader 

Kademota Armoedebeleid Samen actief tegen armoede. 
Amendement op besluit kademota d d. 19 december 2012. 
Algemene Subsidie Verordening. 

Argumenten/afwegingen 

De financiele ondersteuning van de Voedselbank is onderdeel van het gemeentelijk Armoedebeleid 
om bij te dragen aan het creeren van mst en zekerheid in de basis voor mensen die niet zelf in hun 
primaire levensbehoefte kurmen voorzien. Door de economische crisis staat de Voedselbank voor 
een flinke opgave om haar groeiend aantal klanten goed te kutmen blijven bedienen. Zowel voor de 
extra inzet van vrijwilligers en de aanschaf van mateneel, als voor de noodzakelijke aanpassingen 
aan de locatie om de voedseluitgifte te kutmen continueren, zijn er forse bedragen nodig die niet 
voorhanden zijn vanuit het eigen vermogen van de Voedselbank. Bijgevoegde begroting laat zien 
dat de Voedselbank in ieder geval in 2013 tekorten heeft en dat ook met een incidenteie bijdrage van 
de gemeente de eigen financiele reserves aangesproken moeten worden. 

Maatschappeli j l t draagvlak/part ic ipat ie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

Vanuit het Armoedebeleid wordt in 2013 een bedrag ter hoogte van 60 duizend euro beschikbaar 
gesteld voor het verstrekken van een incidenteie subsidie aan de Voedselbank voor incidenteie 
kosten. 
Het bedrag van 60 duizend euro dat voor 2014 voor de Voedselbank gereserveerd was, wordt in het 
budget voor de uitvoering van het Armoedebeleid in 2014 opgenomen voor een nog nader te 
bepalen bestermning. (niet noodzakelijkerwijs bestemd voor de Voedselbank). 

Realisering en evaluatie 

Zodra uw raad besloten heeft om 60 duizend euro beschikbaar te stellen voor incidenteie kosten van 
de Voedselbank in 2013, zal de Voedselbank een officiele subsidieaanvraag indienen met alle 
bijbehorende documentatie. 

In november 2013 komen we bij uw raad temg met voorstellen voor de bestermning van de 
60 duizend euro die in het budget armoedebestrijding 2014 gereserveerd staat. 

Met vriendelijke groet, 
bu/gepeester en wethouders van Groningen, 

di^bijpgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 


