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Geachte leden van de raad, 

Tijdens de begroting 2015, heeft u met de motie 'Illegale honger' het college 
opgedragen alles in het werk te stellen om de Voedselbank Haarlem ook hulp te 
laten verlenen aan mensen zonder verblijfstatus. 

U geeft in uw motie aan dat de gemeente Haarlem de Voedselbank ondersteunt. 
Echter, de Voedselbank is een particulier initiatief. Wij vinden dit heel waardevol, 
maar zij ontvangen geen subsidie van de gemeente. Het is geen voorziening, maar 
hulp van een particuliere stichting in aanvulling op de sociale voorzieningen, 
waarmee mensen geholpen worden om een heel moeilijke periode door te komen, 
denk hierbij aan plotselinge inkomensval of schuldsanering. 

Via de lijn van Kontext is wel sprake van een vorm van samenwerking tussen de 
gemeente en de Voedselbank. Kontext doet de eerste intake van klanten voor de 
Voedselbank; een her-intake doet de Voedselbank zelf. Ook bij de eerste intake 
blijft de beslissing over het al dan niet toekennen van een pakket bij de 
Voedselbank liggen. De problematiek van mensen zonder verblijfstatus is zeer 
specifiek en er zijn verschillende opvattingen over hoe deze wel of niet geholpen 
of ondersteund moeten worden. 

De Voedselbank vindt het wel belangrijk om deze groep te steunen, maar zij kan 
hier niet zonder meer ja tegen zeggen. Daarom heeft de Voedselbank ervoor 
gekozen samen te werken met de stichting Stem in de Stad, die zich specifiek 
inzet voor deze groep. Voor de toekenning van een voedselpakket worden niet de 
algemene regels gevolgd, maar maatwerk geleverd in samenwerking met Stem in 
de Stad. 
Een belangrijk criterium daarbij is, voor Stem in de Stad en daarmee ook voor de 
Voedselbank: is er een reëel uitzicht op het alsnog verwerven van een status? 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  
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De conclusie is dat ik geen gehoor kan geven aan de motie, maar ik heb uw 
verzoek wel onder de aandacht gebracht bij de Voedselbank die hier zoals 
beschreven al het een en ander voor doet. 

Met vriendelijke groet. 

rs. Joyce Langenacker 
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