
Amendement 37 Steun voor voedselbanken provincie Utrecht

Constaterende dat: 

• De armoede in Nederland enorm toeneemt en dat ook in de provincie Utrecht het geval is;

• Het onacceptabel is dat zoveel kinderen in onze provincie in armoede leven en geen gezonde maaltijden

meer kunnen eten;

• Voedselbanken aangeven moeite te hebben met het verkrijgen van genoeg middelen voor de uitgifte van

pakketten met voldoende gezonde en verse ingrediënten;

• Voedselbanken de drempel voor het krijgen van een voedselpakket verlagen waardoor een hogere

toestroom op gang gekomen is.

Overwegende dat: 

• Er in Utrecht 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;

• De Provincie Utrecht weliswaar geen beleidsmatige rol heeft in armoedebestrijding, maar middels motie

89 wel verschillende provinciale doelen gekoppeld zijn aan provinciaal beleid rond voedselbanken;

• We als provincie Utrecht met deze bijdrage een gebaar willen maken naar alle inwoners die afhankelijk

zijn van de voedselbank en vrijwilligers die zich inzetten in deze crisistijden.

Wijzigen de begroting als volgt: 

• voor programma 9 (Sociale Agenda) 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de Utrechtse klanten van

de Voedselbank, middels het college, ten behoeve van meer gezonde voeding in de pakketten.

• voor programma 2 (Voedselagenda) en programma 9 (Sociale Agenda) 200.000 euro beschikbaar te

stellen voor de uitvoering van de 'motie 89 Steun de voedselbanken', ingediend bij de kadernota van 29 juni

2022. Waarvan de uitvoering december 2022 wordt verwacht.

• Deze toevoeging te dekken uit het resultaat en de storting in de Saldireserve met

hetzelfde bedrag te verlagen.

En gaan over tot de orde van de dag. 
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