
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 15 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.11/2022001794  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie   
Onderwerp: Uitvoering motie ‘Steun voor de Drentse voedselbanken’ (motie  
M 2022-31) 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over uitvoering van de motie ‘Steun voor de Drentse 
voedselbanken’. Tijdens uw vergadering op 28 september 2022 hebben wij toe-
gezegd nader de behoeften en noden te inventariseren onder de Drentse  
voedselbanken en gemeenten.  
 
Uit rondvraag onder de Drentse voedselbanken en gemeenten blijkt dat op korte 
termijn provinciale steun gewenst en relevant is. Door stijgende prijzen voor 
energie en andere primaire levensbehoeften zijn meer inwoners afhankelijk van 
voedselhulp. Per 1 oktober 2022 zijn dit wekelijks 3.632 mensen volgens cijfers 
van de Drentse voedselbanken. De verwachting is dat dit aantal in de nabije toe-
komst stijgt. Tegelijkertijd maakt een terugloop in donaties van voedsel en geld 
het alsmaar lastiger voor de voedselbanken om elke klant een adequaat voedsel-
pakket te blijven aanbieden. In de rondvraag komen ook onzekerheden op de 
lange termijn naar voren die een risico vormen voor de continuïteit van de  
voedselhulp. Daarbij gaat om onzekerheid over de (opleving van) donaties, be-
schikbaarheid van vrijwilligers en hoeveel mensen in Drenthe in 2023 en verder te 
maken krijgen met grote financiële problemen.   
 
Inspelend op deze ontwikkelingen verlenen wij de vier voedselbankstichtingen 
een eenmalige subsidie van in totaal € 174.000,-- . Deze subsidies zijn gebaseerd 
op een berekening van de minimale samenstellingskosten van voedselhulp met 
het klantenbestand van Drentse voedselbanken per oktober 2022. Het totaal-
budget wordt naar rato van het aantal huishoudens met voedselhulp verdeeld.  
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Stichting voedselbank Noordenveld ontvangt € 10.249,--, Stichting voedselbank 
Zuidwest Drenthe ontvangt € 49.439,--, Stichting voedselbank Hart van Drenthe 
ontvangt € 47.630,-- en Stichting voedselbank Zuidoost Drenthe ontvangt  
€ 66.682,--. Zie bijlage1 voor een overzicht van het aantal te voeden monden per 
voedselbankstichting.  
 
Aanvullend wordt verkend hoe de provincie Drenthe kan bijdragen aan alliantie-
vorming bij armoedebestrijding en bij het faciliteren van een aanvraag voor ESF-
subsidie voor voedselhulp. Dit gebeurt in samenwerking met de betrokken par-
tijen en met oog op de behoeften en mogelijkheden in de Drentse praktijk. 
 
Vervolg 
Gelet op de actualiteit en groeiende zorgen over de inflatie en bestaans- 
zekerheid blijft de provincie in gesprek met de Drentse voedselbanken en andere 
partijen. Daarmee toont de provincie haar betrokkenheid bij dit onderwerp en 
worden ontwikkelingen, koppelkansen met de Sociale Agenda en knelpunten  
gesignaleerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
Bijlage overzicht aantal te voeden monden per Drentse voedselbankstichting 
 



Bijlage I. Overzicht aantal te voeden monden Drentse voedselbankstichtingen 
 

Voedselbank Aantal 
huishoudens 

Aantal 
monden 

Subsidiebedrag 

St. voedselbank Noordenveld 85 (6%) 210 10.249 euro 
St. voedselbank Zuidwest 
Drenthe 

410 (28%) 1015 49.439 euro 

St. voedselbank Hart van 
Drenthe 

395 (27%) 1036 47.630 euro 

St. voedselbank Zuidoost 
Drenthe 

553 (38%) 1371 66.682 euro 

Totaal 1443 (100%) 3632 174.000 euro 
Bron: administratie van de vier Drentse voedselbankstichtingen, peildatum 1 okt. 2022 
 


