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De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 4 juli 2022,

constaterende dat:

1. De prijzen van levensmiddelen en energie tot grote hoogte zijn gestegen;
2. De inflatie daardoor boven 10% is gestegen;
3. Veel van onze inwoners daardoor ongewenste keuzes dienen te maken op financieel gebied;
4. Keuzes ten koste gaan van of levensmiddelen of energie;
5. Voor deze inwoners een gepeperde rekening van de energieleverancier aanstaande is.

overwegende dat:

1. De gemeente de plicht heeft voor haar inwoners te zorgen;
2. Eten en drinken net zoals energie eerste levensbehoeften zijn;
3. De voedselbank in Den Helder voor inwoners in een deel van de eerste levensbehoeften kan

voorzien;
4. Ook dieren te lijden krijgen onder de hogere kosten die hun eigenaren dienen te betalen voor

eerste levensbehoeften;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. De subsidie van € 5.000,-, welke de voedselbank op dit moment ontvangt voor het jaar 2022 op te
verhogen met € 5.000,- zodat de voedselbank die inwoners kan helpen die door de huidige prijzen
in de problemen komen, om in ieder geval een deel van de levensmiddelen via hen te ontvangen.

2. Mocht de verhoging van € 5.000,- door verder sterk stijgende prijzen onvoldoende zijn dit later te
verhogen tot €10.000,-.

Namens de fractie Samen Actief Sr,

Marinus Vermooten

Achtergrond informatie

Het ophogen van de subsidie voor de voedselbank is een van de weinige zaken die de gemeente kan
aanwenden om de noden van onze inwoners te lenigen. Andere oplossingen zoals het bestrijden van de
energie armoede door de bijdrage van het rijk is een ander stuk gereedschap waarmee men kan
helpen.

Door de voedselbank de gelegenheid te geven meer inwoners te helpen zullen diverse inwoners door
deze crisis kunnen komen zonder aanspraak te maken op de bijzondere bijstand. Tevens geeft het blijk
van betrokkenheid bij de inwoner en kan een eerste stapje zijn in het moeilijke proces om het
vertrouwen van de burger terug te winnen.



Kosten voor dierenvoeding en eventuele zorg die niet door de eigenaar bekostigd kan worden kan
mogelijk door dieren voedselbank of reguliere voedselbank aangeboden worden. Screening van
hulpvragenden kan op dezelfde manier opgezet worden als deze door de reguliere voedselbank.
Het houden van huisdieren is niet voor de welgestelde medemens, maar voor iedereen. Zorg zal echter
moeten worden gemaximeerd tot één huisdier per gezin.

De verhoging van de tegemoetkomingen zullen in ieder geval gelden voor het jaar 2022. Indien
noodzakelijk kan de extra financiële bijdrage, bij aanhoudende hoge prijzen, ook in 2023 worden
gegeven. Dit zal in de begroting 2023 opgevoerd moeten worden.

Dekking van de kosten zouden mogelijk kunnen worden gezocht in het niet meer vergaderen in de
stadshal, maar deze plaats te laten vinden in de huidige raadszaal aan de Kerkgracht.


