
Pagina 1 van 1 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00368 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 25 april 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 

Portefeuille(s) : armoedebestrijding 

Contactpersoon : J. Horjus 

Tel.nr. : 06-25723544 

E-mailadres : horjus.j@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Lia Arentshorst 
van de Fractie van LijstvanderDoes 

over energiekosten Voedselbank Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag: Waarom betaalt de gemeente Woerden niet meer het gas, licht en water voor de voedselbank en 
moet men dit nu zelf betalen? 

 

Gemeente Woerden heeft een structurele subsidierelatie met Voedselbank Woerden. De aanvraag en 
beoordeling wordt jaarlijks volgens de subsidieverordening behandeld. De subsidie die jaarlijks verstrekt 
wordt kent geen aparte kostenposten, van het specifiek betalen van de gas, water en lichtkosten is in het 
verleden dan ook geen sprake geweest. Het bestuur van de voedselbank is zelf verantwoordelijk voor de 
inkomsten en uitgaven, en maakt daarin eigen keuzen.  
 

Vraag: Wanneer is dit besluit tot niet meer vergoeden van de energiekosten genomen? 

 

Over het al dan niet betalen van gas, water en lichtkosten is geen specifiek besluit geweest omdat dit niet 
apart wordt benoemd in subsidiebeschikkingen. 
 

Vraag: Is het college bereid om dit besluit terug te draaien? Zo ja, per wanneer, zo nee, waarom niet? 

 

Aan de subsidie aan Voedselbank Woerden is in 2018 veel aandacht besteed, in samenhang met de 
zoektocht naar een nieuw, betaalbaar onderkomen. De uitkomst hiervan was een subsidiebasis waar vanuit 
de voedselbank een start kon maken op hun nieuwe locatie.  Het is aan het bestuur van de voedselbank 
om, naast de gemeentelijke subsidie, andere inkomstenbronnen te verwerven. 
 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.009165 

 

SET:ONDVLG;kruijsbergen_m;molkenboer_v;0> 

 

 

 



From: Ramler, Huub <ramler.h>
Sent: dinsdag 23 april 2019 13:42:57
To: undisclosed-recipients:;
Cc: Stadhuis 
Subject: Artikel 42 vragen LijstvanderDoes inzake energiekosten voedselbank
Attachments: art. 42 vragen lijstvanderdoes inzake energiekosten voedselbank.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van LijstvanderDoes inzake energiekosten voedselbank. Conform het RvO dient 

het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 23 mei a.s.).

Met vriendelijke groet,

Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

 

Woerden,  

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

Woerden, 23 april 2019 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 42 RvO van LijstvanderDoes inzake 

EnergiekostenVoedselbank 

Toelichting: 

De voedselbank Woerden is een onafhankelijke stichting die werkt met uitsluitend 

vrijwilligers. Al het uit te delen voedsel wordt gratis aangeboden door bedrijven. Het voedsel 

wordt vervolgens uitgedeeld aan mensen in financiële problemen die niet voldoende middelen 

hebben om zelf het benodigde eten in huis te halen voor hun gezin. Dit is een tijdelijke 

situatie. Aanmelding bij de voedselbank vindt onder andere plaats via de gemeente Woerden. 

De energiekosten, zijnde gas, water en licht, werden tot voor kort betaald door de gemeente 

Woerden. 

1. Waarom betaalt de gemeente Woerden niet meer het gas, licht en water voor de 

voedselbank en moet men dit nu zelf betalen?  

2. Wanneer is dit besluit tot niet meer vergoeden van de energiekosten genomen?  

3. Is het college bereid om dit besluit terug te draaien? Zo ja, per wanneer, zo nee, 

waarom niet? 

Namens LijstvanderDoes  

Lia Arentshorst,   

Raadslid LijstvanderDoes 
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