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Beantwoording van de vragen 
Vragen aan het college:  

1. Is het college op de hoogte van het initiatief ‘Elk kind een boterham’ dat onlangs is opgezet door een inwoner van 
Woerden? Zo ja, is er contact geweest met deze inwoner? Zo nee, komt er op korte termijn een gesprek met 
deze inwoner om te verkennen hoe deze inwoner ondersteund kan worden vanuit de gemeente?  

Antwoord:  
Het college is op de hoogte van het initiatief en heeft ook contact gehad met de initiatiefneemster. Ze heeft aangegeven 
dat ze zich momenteel binnen haar netwerk aan het oriënteren is op de mogelijkheden voor ondersteuning van haar 
initiatief. Daarnaast gaat ze na of er behoefte is aan lunchpakketten. Ze heeft hiervoor een facebookpagina geopend. Met 
initiatiefneemster is afgesproken om over de voortgang van het initiatief contact te onderhouden.  
   

2. Is het college op de hoogte van het feit dat er kinderen zijn die met een lege of halfvolle broodtrommel naar 
school gaan?  

Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 3.  
   

3. Zijn er signalen vanuit de scholen binnengekomen over kinderen die met een lege of halfvolle broodtrommel naar 
school gaan? Zo nee, is het mogelijk om samen met de scholen een inventarisatie te maken om hoeveel kinderen 
het gaat?  

Antwoord:  
Het college staat via interne begeleiders en zorgcoördinatoren in contact met de scholen in Woerden. Zowel met het 
basis- als voortgezet onderwijs. Tijdens overlegmomenten wordt de zorg van kinderen en jongeren in de breedste zin 
besproken, dus ook met betrekking tot armoede als dat zich voordoet.  
Naar aanleiding van deze artikel 42-vragen zijn de basisscholen specifiek gevraagd of kinderen, vanwege financiële 
problemen van de ouders, met te weinig eten naar school komen. De scholen geven aan dat dit nauwelijks voorkomt. En 
dat er gehandeld wordt als het wel voorkomt zodat het kind te eten krijgt.  
   



4. Zijn er signalen vanuit de voedselbank binnengekomen dat ouders die gebruik van de dienst maken, meer nodig 
hebben om de kinderen te voorzien van eten? Zo ja, hoe heeft het college hierop gereageerd? Is er tevens een 
stijging in aanvragen voor de voedselbank?  

Antwoord:  
Er vindt op regelmatige basis overleg plaats met de Voedselbank over lopende zaken en ontwikkelingen. Gezinnen die 
klant zijn bij de Voedselbank hebben de grootste moeite om financieel rond te komen. Via samenwerking (met de 
gemeente en andere organisaties) worden deze inwoners door de Voedselbank geholpen en op het juiste spoor gezet om 
uit de financiële problemen te komen. Er zijn geen signalen van de Voedselbank ontvangen dat gezinnen specifiek meer 
voedsel nodig hebben om de kinderen van eten te voorzien.    
De Voedselbank ziet haar klantenbestand over de jaren heen geleidelijk toenemen. In haar jaarverslagen geeft de 
Voedselbank ieder jaar de ontwikkeling van het klantenbestand weer: https://voedselbankwoerden.nl/jaarverslagen/  
   

5. Is er gelet op de huidige ontwikkelingen (inflatie) meer hulp/ondersteuning aangevraagd bij Ferm 
Werk/Woerdenwijzer? Zo ja,  

a. Hoeveel van deze ondersteuningsaanvragen zijn afkomstig van inwoners uit de gemeente Woerden die niet 
onder de bijstandsnorm zitten?  

b. Bij hoeveel van de onder a binnengekomen ondersteuningsaanvragen zijn er ook kinderen onder de 18 jaar 
betrokken?  

 
Antwoord:  
Ferm Werk en WoerdenWijzer zien op dit moment geen concrete toename in de ondersteuningsvragen vanwege 
gestegen kosten/inflatie. Overigens maakt de financiële situatie vast onderdeel uit van de brede uitvraag die 
WoerdenWijzer hanteert.  
Ferm Werk heeft bij de afwikkeling van de Energietoeslag (van € 800) wel geconstateerd dat er aanvragen zijn ontvangen 
van inwoners die (nog) geen gebruik maken van andere regelingen. Deze inwoners zullen actief geïnformeerd worden 
over de beschikbare regelingen.  
   

6. Welk bedrag is er in 2018, 2019, Q2 en Q3 2021 en Q1 2022 door de gemeente Woerden aan catering 
uitgegeven bij de volgende gemeentelijke activiteiten:  

a. Raadsvergaderingen (incl. Politieke Avonden etc.);  
b. Collegevergaderingen;  
c. Ambtelijke vergaderingen.  
 
Antwoord:  
Het is niet mogelijk om de cateringkosten uit te splitsen naar het door vragensteller geformuleerde detailniveau. Het is wel 
mogelijk om de kosten die met de catering op organisatieniveau zijn gemoeid te verstrekken. Het grootste gedeelte van 
deze kosten vormt het cateringcontract dat met Ferm Werk sinds medio 2019* is afgesloten. Hieronder vallen onder 
andere de kosten van personeel, keuken, inkoop producten enzovoort. En de aantekening dat 2020 en 2021 coronajaren 
waren waarin veel is thuisgewerkt (afgeronde bedragen):  
2019*: € 78.000  
2020: € 70.000  
2021: € 95.000  
   

7. Kan het college in kaart brengen wat er aan financiële middelen nodig is om de kinderen die niet altijd voorzien 
zijn van een lunchpakket te voorzien van lunch en is hier budget voor gereserveerd? E.e.a. in samenwerking met 
de voedselbank en schoolbesturen. 

Antwoord:  
De inventarisatie bij de basisscholen heeft uitgewezen dat het niet vaak voorkomt dat kinderen met te weinig eten naar 
school komen. En dat dit door de scholen wordt opgelost indien zo’n situatie zich toch voordoet. Dit beeld wordt bevestigd 
door initiatiefneemster die aangeeft dat er nog geen gezinnen zijn die zich bij haar hebben aangemeld voor 
lunchpakketten (situatie 31 mei).  
De gemeente werkt samen met scholen en organisaties (als de GGD) om gezond eten te bevorderen en voor onze 
kinderen beschikbaar te krijgen. Zo kunnen scholen zich opgeven voor het ‘schoolfruit/-groente programma’ van de 
Europese Unie waardoor ze gratis porties groente en fruit voor de kinderen kunnen krijgen. Dit vormt een gezonde en 
waardevolle aanvulling op de broodtrommels.  
   

https://voedselbankwoerden.nl/jaarverslagen/


8. Zijn er naar aanleiding van zorgen omtrent het welzijn van een kind, vanwege het ontbreken van een lunchpakket 
op school, zorgmeldingen gedaan? Zo ja, hoeveel en hoe zijn of worden deze afgehandeld? 

Antwoord:  
Het is zeker wel eens voorgekomen dat in combinatie met andere indicatoren (kapotte- of vuile kleding, in slaap vallen op 
school en dergelijke) de financiële situatie van een gezin aanleiding is geweest voor een zorgmelding. Zo’n melding wordt 
gedaan als er vermoedens bestaan dat een kind in de knel zit. Na zo’n melding wordt een traject doorlopen waarbij de 
betreffende school in eerste instantie in gesprek gaat met de ouders.  
Om de scholen en professionals handvatten te geven voor de ondersteuning van gezinnen met financiële problemen zijn 
de interne begeleiders en zorgcoördinatoren voorzien van informatie over de beschikbare regelingen. Daarnaast zijn 
contactgegevens uitgewisseld zodat de lijnen kort zijn. 
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde (D/22/060515). 



 
 

1 van 2 

Schriftelijke vragen - Elk kind een boterham 

 

Inleiding 

In een recentelijk verschenen artikel van Indebuurt Woerden is er aandacht gevraagd voor armoede 

onder kinderen in Woerden1. Kinderen die zonder lunchpakket naar school gaan. Kinderen die 

watertandend kijken naar een klasgenoot die wel een stuk fruit, belegd broodje en een pakje drinken 

bij zich heeft. Leerkrachten herkennen dit probleem en voorzien deze kinderen die minder of niets in 

hun broodtrommel hebben in de meeste gevallen wel van een lunch. In sommige gevallen voorzien 

de kinderen elkaar doordat ze de inhoud van hun broodtrommel met elkaar delen. Uiteraard is dit 

een mooi gebaar, alleen dit is niet de taak van een leerkracht of een kind. Sterker nog, scholen 

hebben hier geen budget voor en ouders schamen zich hier enorm voor. De aantallen zullen door de 

recente ontwikkelingen (inflatie) alleen maar stijgen.  

 

Kinderen dienen in een veilige en leefbare omgeving op te groeien. Als een kind met een lege 

broodtrommel naar school komt, speelt er in de meeste gevallen wel iets thuis. Ouders die niet 

rondkomen, schulden hebben of vanwege omstandigheden net meer ondersteuning nodig hebben. 

In sommige gevallen wordt er te snel een zorgmelding opgemaakt, waardoor ouders vaak nog meer 

in de problemen komen. Dit geldt niet alleen voor de kinderen waarvan de ouders in de bijstand 

zitten. Ook de ouders die net boven de bijstandsnorm verdienen, net aan rondkomen en niet in 

aanmerking komen voor ondersteuning van de voedselbank, lukt het ook niet om altijd om een 

lunchpakket mee te geven. Als gemeente moeten we ons inzetten voor alle kinderen en met name 

de kinderen die niet altijd zijn voorzien van een basisbehoefte. Als gemeente moeten we dit 

onderwerp als prioriteit gaan zien en ernaar gaan handelen. Niet pas vanaf morgen, maar vanaf 

vandaag! 

 

Vragen aan het college: 

1. Is het college op de hoogte van het initiatief ‘Elk kind een boterham’ dat onlangs is opgezet 

door een inwoner van Woerden? Zo ja, is er contact geweest met deze inwoner? Zo nee, 

komt er op korte termijn een gesprek met deze inwoner om te verkennen hoe deze inwoner 

ondersteund kan worden vanuit de gemeente?  

2. Is het college op de hoogte van het feit dat er kinderen zijn die met een lege of halfvolle 

broodtrommel naar school gaan? 

3. Zijn er signalen vanuit de scholen binnengekomen over kinderen die met een lege of halfvolle 

broodtrommel naar school gaan? Zo nee, is het mogelijk om samen met de scholen een 

inventarisatie te maken om hoeveel kinderen het gaat?  

4. Zijn er signalen vanuit de voedselbank binnengekomen dat ouders die gebruik van de dienst 

maken, meer nodig hebben om de kinderen te voorzien van eten? Zo ja, hoe heeft het 

college hierop gereageerd? Is er tevens een stijging in aanvragen voor de voedselbank?  

5. Is er gelet op de huidige ontwikkelingen (inflatie) meer hulp/ondersteuning aangevraagd bij 

Ferm Werk/Woerdenwijzer? Zo ja,  

a. Hoeveel van deze ondersteuningsaanvragen zijn afkomstig van inwoners uit de 

gemeente Woerden die niet onder de bijstandsnorm zitten? 

b. Bij hoeveel van de onder a binnengekomen ondersteuningsaanvragen zijn er ook 

kinderen onder de 18 jaar betrokken?  

 
1 https://indebuurt.nl/woerden/woerdenaren/de-vraag-van-mijn-zoontje-raakte-mij-carola-zet-zich-in-voor-
gevulde-broodtrommels~143903/  

https://indebuurt.nl/woerden/woerdenaren/de-vraag-van-mijn-zoontje-raakte-mij-carola-zet-zich-in-voor-gevulde-broodtrommels~143903/
https://indebuurt.nl/woerden/woerdenaren/de-vraag-van-mijn-zoontje-raakte-mij-carola-zet-zich-in-voor-gevulde-broodtrommels~143903/


 
 

2 van 2 

 

6. Welk bedrag is er in 2018, 2019, Q2 en Q3 2021 en Q1 2022 door de gemeente Woerden aan 

catering uitgegeven bij de volgende gemeentelijke activiteiten: 

a. Raadsvergaderingen (incl. Politieke Avonden etc.); 

b. Collegevergaderingen; 

c. Ambtelijke vergaderingen. 

7. Kan het college in kaart brengen wat er aan financiële middelen nodig is om de kinderen die 

niet altijd voorzien zijn van een lunchpakket te voorzien van lunch en is hier budget voor 

gereserveerd? E.e.a. in samenwerking met de voedselbank en schoolbesturen.  

8. Zijn er naar aanleiding van zorgen omtrent het welzijn van een kind, vanwege het ontbreken 

van een lunchpakket op school, zorgmeldingen gedaan? Zo ja, hoeveel en hoe zijn of worden 

deze afgehandeld?  

 

Malik Arbaj, Woerden&Democratie 
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