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Schriftelijke vragen PVV Den Helder “Burgers die geen geld hebben voor 

gezonde voeding” 

 

 

Geacht college van burgemeester en wethouders, 

 

Uit een bericht van de Telegraaf (*) blijkt dat maar liefst 1 op de 9 inwoners van 

Amsterdam risico lopen gezonde voeding niet te kunnen betalen. Ruim de helft van 

deze groep heeft soms of vaak niet genoeg geld voor een gezonde maaltijd en 

veertig procent geeft aan minder te eten of zelfs een maaltijd over te slaan. Het zijn 

ronduit zorgwekkende cijfers. 

 

Hoewel het hier gaat om een op Amsterdam gericht onderzoek van Onderzoek en 

Statistiek (O&S) in opdracht van de GGD uit medio 2022, is het volgens de PVV heel 

aannemelijk dat dergelijke problemen ook in Den Helder spelen met alle gevolgen 

van dien. 

 

Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het college stellen: 

 

1) Deelt u de mening dat elke burger ruim voldoende financiële middelen zou moeten 

hebben om met gemak drie gezonde maaltijden per dag te kunnen betalen? Zo nee, 

waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

2) Is er door de gemeente Den Helder en/of een andere organisatie recent een 

vergelijkbaar onderzoek voor Den Helder gehouden? Zo ja, wanneer en wat waren 

de bevindingen? 

 

3) Mocht het antwoord op vraag 2 “Nee” zijn, bent u dan bereid zo snel mogelijk een 

vergelijkbaar onderzoek te laten doen, waarbij tevens aandacht is voor de mate 

waarin regeringsbeleid van kabinet Rutte IV de koopkracht negatief beïnvloedt, 

alsmede (indien mogelijk) welke doelgroepen het hardst worden getroffen en wat de 

sociaal-economische gevolgen zijn voor onze gemeente op korte en langere termijn? 

Zo nee, waarom niet? 
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4) Bent u bereid, voorafgaand aan een eventueel Helders onderzoek, om het Rijk op 

te roepen zo snel mogelijk de btw op groente en fruit naar 0 te brengen? Zo nee, 

waarom niet? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vincent van den Born  

PVV Den Helder 

 

 

 

BRON 

 

(*) “Geen gezond eten 100.000 inwoners” (Telegraaf, 27-1-2023) 

 

 


