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Betreft: vêÍzoek tot onderstêuning Voedselbank Diemen door Gemeente Ouder Amstel

Geachte mevrouw de Maa,

Wij, de WMO Adviesraad, de PCI van de Urbanuskerk en de Diaconie van de Amstelkerk uit ouderkerk

aan de AmstêI, vragen uw aandacht, omdat wij ons zorgen maken over de armen in onze Gemeente

De PCI en de Diaconie richten zich vanuit hun respectievelijke kerken op de hulpverlening aan de minder

bedeelden, dichtbij en veraf.

Het lot van de minder bedeelden in de Gemeente Ouder Amstel gaat de drie instanties die deze brief

hebben ondertekend zeer ter harte.

De Gemeente heeft in December 2011 besloten om de Voedselbank Diemen niet te ondersteunen.

Wij hebben in April 2013 in een brief aan uw voorgangster verzocht om op dit besluit terug te komen.

De Gemeente heeft in een brief d.d. 28 mei 2013 beargumenteerd dat de gevraagde ondersteuning niet

nodig was.

Wij verzoeken u nu, anderhalfjaar later, uw besluit te heroverwegen. Wij doen dat omdat de

economische situatie voor velen verslechterd is. Dat is aan onze Gemeente niet voorbijgegaan en

daarom zal het aantal inwoners dat graag een voedselpakket zal willen ontvangen en aan de

gehanteerde strengê criteria voldoen, in de nabije toekomst toenemen.

Op de Pure Markt in Ouderkerk in augustus 2014 was de Amstelkerk met een kraam aanwezig en daar

bleek in gesprekken met verschillende mensen dat zij niet wisten dat bewoners van Ouder-Amstel bij de

Voedselbank in Diemen welkom waren. Maar uit deze gebeurtenis blijkt wel dat deze kwestie bij

bewoners van onzê gemeente leeft.

Wij richten ons opnieuw tot het gemeentebestuur omdat er een nieuw College van Burgemeester en

Wethouders is aangetreden, waarvan de samenstelling zodanig is, dat wij alle hoop hebben dat we

gehoor zullen vinden.

Wellicht ten overvloede herhalen wi.i de belangrijkste argumenten uit onze vorige brief:

. Het is moeilijk verdedigbaar dat de Gemeente Diemen de Voedselbank wel ondersteunt terwijl

voor de ondersteunde gezinnen uit Ouder Amstel (die zelf geen Voedselbank-voorzieningen kan

bieden) NIETS wordt bijgedragen;

o Voedselbankhulp wordt slechts tijdelijk geboden. Het betreft geen permanente voorziening en

het is zeker niet zo dat de zelfredzaamheid van deze gezinnen door de ondersteuning wordt

verminderd. Het doel van de Voedselbank is eveneens om de gezinnen weer in hun eigen



levensonderhoud te laten voorzien. De ondersteuning vanuit de Voedselbank is een

noodzakel ijke ondersteuning voor een overbruggingsperiode.

De Gemeente Ouder Amstel zou (bíj voorkeur prorata naar het totaal aantal ondersteunde gezinnen) de

Voedselbank ook financieel moeten ondersteunen zoals de Gemeente Diemen dat ook doet.

Indien er prorata zou worden bij gedragen dan zou de bijdrage voor de huidige (ca.) 10 gezinnen uit

Ouder Amstel slechts € 1000,-- per jaar bedragen.

Dit bedrag ís zelfs in tijden van forse bezuinigingen niet onoverkomelijk voor de Gemeente Ouder

Amstel en zal de continuïteit van Voedselbank Diemen ook zeker niet garanderen.

Een bijdrage vanuit de Gemeente Ouder Amstel is met name een bevestiging dat de Gemeente Ouder

Amstel ervan blijk geeft de ondersteuning van haar inwoners door Voedselbank Diemen waardeert.

Een dergelijke b'rjdrage is dan ook het minste dat de Gemeente Ouder Amstel naar Voedselbank Diemen

zou moeten doen.

Eerdere argumenten dat er voor de "Voedselbank gezinnen uit Ouder Amstel " reeds vergelijkbare

voorzieningen worden aangeboden zijn ons inziens onjuist.
lndien deze conclusie onjuist is dan zouden wij gaarne vernemen naar welke instantie er kan worden

verwezen indien er zich in de toekomst bij de Diaconie en de PCI gezinnen vervoegen voor dergelijke

ondersteuning.

De beste manier om de mening te vormen is uiteraard een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers van

de Voedselbank Diemen.

U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Mw. Gerda Smit (gerdasmit@gmail.com), maar wij zijn ook

zeker bereid tot een gezamenlijk bezoek/gesprek aan de Voedselbank Diemen.

Steeds tot nadere toelichting bereid en in afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

E. Forbes l.H. Stamhuis N.A.M. van Wieringen

Voorzitter WMO Adviesraad Voorzitter Diaconie Amstelkerk Voorzitter PCI Urbanus


