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Geachte dames en heren, 

Op 8 april 2013 is uw brief over ondersteuning van de Voedselbank Diemen 
ontvangen. U verzoekt om de afwijzing van enige ondersteuning vanuit de 
gemeente Ouder-Amstel aan de Voedselbank Diemen te heroverwegen. Hier 
geeft u een aantal redenen voor. 

In december 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel 
besloten om geen subsidie te verstrekken aan de Voedselbank Diemen maar 
praktische en sociale ondersteuning te faciliteren in samenwerking met Stich
ting Coherente. 

Samen met de Voedselbank Diemen zijn werkafspraken gemaakt over hoe 
inwoners van de gemeente Ouder-Amstel, die een voedselpakket van de 
Voedselbank Diemen ontvangen, kunnen worden overgedragen aan de ge
meente Ouder-Amstel voor ondersteuning en begeleiding. Uitstromen bij de 
Voedselbank Diemen betekent dat de inwoher in staat is rond te komen met 
zijn inkomen en geen pakket van de Voedselbank meer nodig heeft. 

Omdat iedereen iets anders nodig kan hebben om uit te stromen (maatwerk) 
is afgesproken dat de eerste persoon door middel van een warme overdracht 
tussen de Voedselbank en de gemeente wordt overgedragen. Deze persoon 
wordt door de Voedselbank benaderd, waarbij de Voedselbank vertelt over de 
mogelijkheden van de gemeente Ouder-Amstel en het boekje ^Meedoen, ook 
als u een laag inkomen heeft' meegeeft. De Voedselbank neemt contact op 
met de consulent van de gemeente Ouder-Amstel voor het maken van een 
afspraak voor de warme overdracht van de proefpersoon. Tijdens dit gesprek 
zal worden gekeken wat de inwoner nodig heeft om uit te stromen. 

Na deze eerste warme overdracht worden de volgende personen telefonisch 
door de Voedselbank aangemeld en besproken. De consulent van de gemeen
te roept de inwoners op en koppelt telefonisch aan de Voedselbank de ge
maakte afspraken met de inwoner terug. Bij personen aan wie geen WWB-
uitkering wordt verstrekt, zal ondersteuning vanuit het maatjesproject van 
Coherente plaatsvinden. 
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Het doorsturen van een inwoner is tot op heden niet gelukt. Alleen als de 
inwoner instemt met het doorgeven van zijn gegevens kan de inwoner aan de 
gemeente worden overgedragen. De Voedselbank Diemen geeft aan geen 
druk uit te oefenen om zo laagdrempelig mogelijk te blijven. 

U geeft aan dat er alles aan moet worden gedaan om betrokkenen te motive
ren om zich tot de schuldhulpverlening te wenden, maar dat de capaciteit 
beperkt is. Dit is niet juist. Iedereen kan zich melden bij de schuldhulpverle
ning. Doormiddel van een gesprek wordt de vraag van betrokkene vastgesteld 
en advies gegeven of een traject ingezet. De doorlooptijd van trajecten is 
inderdaad lang, maar dit is nodig om schuldbemiddelingen te kunnen afspre
ken met schuldeisers. Een gedeeltelijke kwijtschelding van een schuld is 
meestal alleen mogelijk als betrokkene driejaar lang een gedeelte van de 
schuld heeft afgelost. 

Gezien de geldende werkafspraken met de Voedselbank Diemen is er geen 
noodzaak om nogmaals een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers van de 
Voedselbank Diemen aan te gaan. Daar er ook geen beperking is in de capaci
teit van de schuldhulpverlening ziet de gemeente Ouder-Amstel geen aanlei
ding om het genomen besluit van december 2011 te heroverwegen. 

Met vriendelijke groet. 

CTLW=són,' 
Wethouder Sociale Zaken 
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Individuele, complete, ondertekende brieven die DIV vóór 12.00 uur ontvangt, worden nog dezelfde dag 
verzonden. Spoedbrieven kun je nog tot 15.00 (vrijdag 13.30) uur bij DIV brengen.  

W I J Z E V A N V E R Z E N D I N G O P M E R K I N G E N 
Aangetekend Ook op brief vermelden 
Aangetekend met bericht van ontvangst Ook op brief vermelden 
Brief in meervoud Aantal: Ook op brief vermelden 
50 enveloppen en meer Afspraak op: 

Afgesproken met: 

B I J L A G E N O P M E R K I N G E N 
• Bijlagen Aantal: Ook op brief vermelden 
• Bijlagen voor anderen dan geadresseerden * Maak voldoende set jes 

van de bijlagen (inclusief 
archief) 

* Vermeld met potlood op 
elke bijlage voor wie die 
bestemd is. 

T Y P E B R I E F Z A A K N U M M E R O P M E R K I N G E N 
• Initiatiefbrief DIV moet zaaknummer 

aanmaken en vermelden 
• Verzoek om informatie Ook op brief vermelden 
• Tussenbericht Ook op brief vermelden 

Definitief antwoord / afdoeningsbrief Z 2 0 1 3 - 0 0 1 6 0 2 Ook op brief vermelden 

K O P I E Ë N ( W O R D E N NA O N D E R T E K E N I N G D O O R D I V G E M A A K T ) O P M E R K I N G E N 
Redacteurkopie Niet voor: * zie onder 

SI Voor archief MID-DIV 
• Voor archief BMO-PNO 
• Voor archief BMO-JOV (cb) * Geen redacteurskopie 
• Voor archief ROV-RVV (alleen BWT) * Geen redacteurskopie 
• Voor archief SAM-PCA * Geen redacteurskopie 

MID-BEL Financiële administratie 
SAM-PCA Financiële administratie 
PUB-BHD 
PUB-KSP 

• Wkpb 

Afdelingshoofd H.J. Kempers 
Portefeuillehouder 
Overig intern 

"CiVenq extern Bij veel adressen: pagina bijvoegen 
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sp<retaris Arnold Goudriaan 
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aanbledformuller ui tgaande brief 
vla gele postmap aan MID-DIV aanbieden 


