M 2022-31

CDA

PvoA

rc

ChristenUnle

k

vooR

DE

Motie Vreemd aan de

vnrrHËtD

orde:

SP.

STERIT

Ø

I¡OKf,[I¡

GROE]ILIIIKS
Steun voor Drentse Voedselbanken

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022

Overwegende dat:
a

a

Er in Drenthe veel inwoners hard worden geraakt door de gevolgen van de energiecrisis en

de hoge inflatie en dit directe invloed heeft op basisbehoeftes in hun huishouden;
Een deelvan de inwoners niet in aanmerking komt voor door de overheid ingestelde
regelingen;

a

Op Prinsjesdag weliswaar maatregelen zijn aangekondigd, maar deze lang niet alle kosten
zullen opvangen in 2022;

a

veel Drenten in de bijstand terecht komen of daar een beroep op doen omdat zij net op of
onder bijstandsniveau wekelijks moeten rondkomen;
Er

Constaterende dat:
Recent onderzoek van Trendbureau Drenthe en Sociaal Plan Bureau Groningen duidelijk
maakt dat 72.000 huishoudens in Drenthe en Groningen niet meer rond komen en in grote

financiële problemen dreigen te komen;
o

Voedselbanken de drempel voor het krijgen van een voedselpakket verlagen waardoor een
hogere toestroom wordt verwacht;

a

De donaties aan voedselbanken teruglopen, omdat mensen minder doneren en hierdoor de

a

basisbehoefte pakketten niet voldoende gevuld kunnen worden;
Supermarkten vaker inzetten op minder verspilling van producten door op de
houdbaarheidsdatum met kort¡ng te verkopen waardoor er minder overblijft voor de
voedselbanken;

Roepen het College op:
Om een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor ondersteun¡ng van de Drentse
a

voedselbanken;
Dit bedrag te dekken vanuit de post onvoorzien uit de lopende begroting2oz2;

en gaan over

tot de orde van de dag.
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Toelichting op gebruik van de post Onvoorzten (PS in verbond met budgetrecht):

op de post onvoorzien mag slechts don een beroep worden gedaan voor uitgoven met de

o.
b.
c.
d.
e.

gevolg van volkomen onvoorziene omstond¡gheden
von een eenmolige oard

porteÍeuille-overctijgendvanoord
niet ap enige wìjze uit andere budgetten te dekken
tot maximool het voor Onvoorz¡en begrote bedrog

volgende kenmerken:

