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Intentie overeenkomst Gemeente Zaanstad en de Voedselbank Zaanstreek
Partijen:
Het College van B&W van Gemeente Zaanstad, in dezen wettelijk vertegenwoordigd door wethouder
S. Mutluer, verder in dit document aan te duiden als 'Gemeente Zaanstad’
En
Stichting Voedselbank Zaanstreek/Waterland, in dezen wettelijk vertegenwoordigd door voorzitter
N.H. Brinkhuis, verder in dit document aan te duiden als ‘de Voedselbank’
Hierna te noemen ‘de partijen’
Overwegende dat
- De gemeente Zaanstad in haar Armoede Agenda 2019-2022, die op 9 april 2019 door het
college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, een gedifferentieerde focus legt op
(1) schuldenaanpak, (2) de doelgroepen kinderen en werkende armen en/of (3) het bieden
van goede ondersteuning.
- De Voedselbank de effecten van armoede voor Zaanse inwoners vermindert door hen
ondersteuning te bieden in de vorm van wekelijkse voedselpakketten.
- De Voedselbank met haar ondersteuning ook Zaanse inwoners bereikt die in het kader van de
schuldenaanpak nog niet in beeld zijn bij de gemeente en die wel baat kunnen hebben bij die
gemeentelijke ondersteuning vanuit de schuldenaanpak om problemen in hun leefsituatie op
te lossen.
- Intensief contact met de Voedselbank bijdraagt aan de gemeentelijke kennis van en inzicht in
de leefwereld van de inwoners die in armoede leven, welke kennis en inzichten nodig zijn bij
toekomstige beleidsevaluaties en –vorming door de gemeente.
- Tijdens de Corona-crisis de cruciale rol die de Voedselbank speelt in het leven van ongeveer
280 Zaanse gezinnen extra zichtbaar is geworden.
- De afgelopen periode de vraag naar hulp toenam en daardoor de uitgifte van
Voedselpakketten onder druk kwam te staan. Voor gezinnen die worstelen om financieel rond
te komen kan hulp in het voorzien van voeding een groot verschil maken.
- Tijdens deze periode het contact tussen de Voedselbank en de gemeente Zaanstad is
geïntensiveerd. In combinatie met de enorme inzet van de Voedselbank, de vele vrijwilligers
en hulp van betrokken ondernemers heeft dit heeft eraan bijdragen dat de Voedselbank elke
week voldoende en goedgevulde voedselpakketten kon uitleveren.
- Meer dan ooit het de komende tijd van belang is om te voorkomen dat kwetsbare inwoners die
financiële problemen hebben, verder afglijden en in nog grotere problemen raken.
- De Voedselbank voor de aanlevering van voedsel en de uitgifte van de voedselpakketten
afhankelijk is van de vrijwillige bijdrage van inwoners, bedrijven, goede doelen en stichtingen.
Dit geldt ook voor de exploitatie van de bedrijfsvoering.
- De Voedselbank een contactpunt is met behoeftige gezinnen en zij mogelijk ook andere
vormen van ondersteuning kunnen gebruiken.
Spreken het volgende met elkaar af:
- Gezamenlijk de armoede in Zaanstad nog beter te bestrijden door de intentie uit te spreken de
samenwerking te intensiveren en te verduurzamen in een langdurige relatie.
- De gemeente Zaanstad merkt de Voedselbank aan als vitale organisatie vanwege de rol die
de Voedselbank inneemt als vangnet voor kwetsbare inwoners in Zaanstad.
- In de jaren 2021 en 2022 ondersteunt gemeente Zaanstad de Voedselbank met een subsidie
om tegemoet te komen in het tekort op de structurele exploitatielasten van de Voedselbank.
- De Voedselbank onderzoekt de komende jaren samen met betrokken ondernemers,
vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners naar mogelijke nieuwe werkwijzen
waarin de voedselaanlevering, de rol van de vrijwilligers en de financiële bijdragen meer
structureel geborgd worden.
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De gemeente Zaanstad onderzoekt de mogelijkheden hoe de Voedselbank ook na 2022
structureel tegemoet te kunnen komen in hun mogelijke nieuwe werkwijze bij eventuele
exploitatietekorten.
De Voedselbank zet zich de komende jaren in om een grotere rol te spelen in het gezamenlijk
bestrijden van armoede in de Zaanstreek.
De gemeente Zaanstad en de Voedselbank werken gezamenlijk een werkwijze uit om cliënten
van de Voedselbank op een passende manier door te verwijzen naar de juiste
toegangskanalen binnen de gemeente Zaanstad.
In de uitgifte van de voedselpakketten, het zorgen voor voldoende voedselvoorraden, het
zorgen voor voldoende vrijwilligers en in het oproepen tot steun van inwoners en bedrijven in
de Zaanstreek, speelt de gemeente een faciliterende rol.

Overeengekomen in Zaandam,
5 september 2020,

S. Mutluer,
Wethouder Minimabeleid
Gemeente Zaanstad

N.H. Brinkhuis,
Voorzitter
Voedselbank Zaanstreek

