
 

College van B&W Gemeente Beesel 
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5953 AL Reuver 
 
Reuver, 8 januari 2023. 
 
Onderwerp: Voedselbank. 
 
Geacht college, 
 
Middels dit schrijven willen wij u, als college van B&W, vragen om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om in onze gemeente Beesel een locatie van de voedselbank te kunnen vestigen. 
Hierbij dient zowel gekeken te worden naar de financiële mogelijkheden, een eventuele passende 
locatie en het traject van vergunningen dat doorlopen moet worden.   
 
We doen deze oproep om de volgende redenen: 

- U bent als college op bezoek geweest bij de vestiging Venlo van de Voedselbank Noord-
Limburg. Uit de aangeleverde cijfers blijkt dat ongeveer 30 cliënten (gezinnen, 
alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens) uit de gemeente Beesel gebruik maken van de 
diensten van de vestiging van de voedselbank in Venlo. 

- Landelijk zien we dat steeds meer mensen gebruik moeten maken van deze voorziening om 
in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. 

- Armoedebeleid cruciaal is om het taboe rond de voedselbank en wellicht de schaamte om 
hiervan gebruik te maken weg te nemen. Wellicht kan het college beleid ontwikkelen hoe 
verborgen armoede aangepakt kan worden omdat inwoners die op de armoedegrens leven 
zich vaak niet melden of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. 

- Steeds meer mensen in de problemen komen door stijgende kosten van energie, 
zorgverzekeringen, boodschappen etc., kortom de hoge inflatie. 

- In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Beesel de thema’s Zorgzaam en Samen 
nadrukkelijk de aandacht krijgen. 

- De voedselbanken in Venlo en Roermond de drukte nauwelijks kunnen opvangen. 
 
Daarnaast willen wij u de volgende overwegingen meegeven: 

- Mogelijk zijn er in de gemeente Beesel veel meer inwoners dan de eerder genoemde 30 die 
conform de geldende regels gebruik kunnen maken van de diensten van de voedselbank. 

- Deze inwoners door financiële of andere beperkingen niet in staat zijn om zelfstandig naar de 
voedselbank in Venlo te gaan of waar passend en betaalbaar vervoer ontbreekt. 

- Zoek als gemeente Beesel naar een geschikte locatie en welke mogelijkheden er zijn om 
vanuit organisatie-oogpunt aan te haken bij de Voedselbank Noord-Limburg. De locatie zal 
een volwaardige winkel moeten zijn (conform de locatie in Venlo) en niet alleen een 
uitgiftepunt. De winkel kan dan bv ook uitgebreid worden met een mogelijkheid voor 2e 
hands kleding.  



- Een eigen gemeentelijk beleid op te stellen voor gebruikmaking van de voedselbank of de 
richtlijnen van de voedselbank Nederland hierin te volgen wat betreft vrij besteedbaar netto 
inkomen als grensbedrag om in aanmerking te komen voor de diensten van de voedselbank. 

- In de uitvoeringsfase van een mogelijke vestiging in de gemeente Beesel nadrukkelijk de 
samenwerking op te zoeken met maatschappelijk betrokken organisaties zoals de kern-
overleggen, de Stichting Belangengroep WIA/WAO Reuver-Beesel-Offenbeek, Primula en 
mogelijke andere organisaties om de voedselbank te kunnen bemensen met vrijwilligers.  

 
Uiteraard zijn bovenstaande redenen en overwegingen niet uitputtend maar leveren naar onze 
mening voldoende input om deze mogelijke vestiging van een locatie van een voedselbank in de 
gemeente Beesel te onderzoeken en bij positieve uitkomst tot vestiging van een locatie over te gaan. 
 
Als VLP willen wij u dan ook verzoeken dit op korte termijn op uw agenda te zetten en ons, en de 
gemeenteraad,  op de hoogte te stellen van uw bevindingen dan wel acties die u met betrekking tot 
dit onderwerp gaat oppakken. 
 
Wij zullen deze brief ook delen met de overige raadsfracties en de regionale pers. Dit laatste doen we 
om op deze wijze extra aandacht te vragen voor deze problematiek die de zwakkeren onder ons hard 
treffen en waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. 
 
Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn, zijn we gaarne bereid om ons verzoek toe te 
lichten. 
 
Tot slot zien wij vanzelfsprekend met de nodige belangstelling uw reactie tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de VLP-fractie 
 
 
Jan Hendriks 
Fractievoorzitter 
 
 
 


