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Concrete vragen  1. Is de gemeente benaderd door de Voedselbank Midden-
Limburg voor een subsidie? 

2. Zo ja, wat hield het verzoek in? 
3. Klopt het bericht dat de gemeente niet heeft gereageerd 

op dit verzoek? 
4. Zo ja, waarom is door de gemeente niet gereageerd?  

5. Hoeveel mensen maken gebruik van voedselpakketten via 
de voedselbank Midden-Limburg, Weert en Hertjes van 
Limburg? 

6. Wat is de trend in het gebruik van deze voedselpakketten 
in de afgelopen vijf jaar? 

7. Hoeveel subsidie is door de gemeente verstrekt aan deze 
organisatie in de afgelopen jaren? 

8. Is de gemeente van mening dat een dependance de 
bereikbaarheid van de voedselbank niet kan vergroten? 

9. Als het klopt dat de gemeente de brief niet heeft 
beantwoord, welke maatregelen zal het college te treffen 
om hier een verbetering te bereiken 

  

Ambtelijk advies  Datum:  

Advies:  
De vragen als volgt beantwoorden 

1. De Voedselbank heeft een subsidieverzoek ingediend. 
2. Het betrof een subsidieverzoek voor de herhuisvesting van de 
voedselbank. De bijdrage van de gemeente Leudal die wordt 
gevraagd is € 10.000. 
3. De aanvraag is in augustus 2017 besproken met de voedselbank. 
Aangegeven is dat er binnen de middelen voor de armoedebestrijding 

geen middelen zijn gereserveerd voor dit verzoek. De voedselbank 
heeft daarop verzocht om te bezien of voor 2018 wel middelen ter 
beschikking kunnen worden gesteld.  
4. De aanvraag is inmiddels afgehandeld. Besloten is om geen 
incidentele subsidie te verstrekken voor de herhuisvesting.  
5. Voedselbank Midden-Limburg Roermond: 6 
Voedselbank Weert: Geen opgave ontvangen ondanks herhaalde 

verzoeken.  
Hert veur Limburg: 12 
6. Het aantal verstrekte voedselpakketten door de voedselbank 
Midden-Limburg aan inwoners van Leudal: 



 

 

2013 481 

2014 457 
2015 547 
2016 466 
2017 585 
7. De jaarlijkse subsidie voor de voedselbank Roermond is € 1300; 
De voedselbank Weert ontvangt € 1250. 

8. Met Hert veur Limburg heeft Leudal een uitstekend alternatief in 
de gemeente voor de uitgifte van voedselpakketten. Hert veur 
Limburg is laagdrempelig omdat de landelijke toetsingsnormen niet 
worden gehanteerd. Hierdoor komen mensen eerder in aanmerking 
voor een pakket. Inmiddels heeft Hert veur Limburg een subsidie 
aangevraagd. Hierover vindt momenteel overleg plaats. 

9. Door het betrekken van meerdere aspecten (o.a. de afbakening 
naar andere voedselbanken) is de aanvraag later dan gebruikelijk 

afgehandeld.    
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