
Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 28 juni 2022 bij de Voedselbank te 
Papendrecht vanaf 20.00 uur tot 21.45 uur.

Aanwezig:
Mevrouw Akkie Bokma, voorzitter;
Mevrouw Mariette Meijer, griffiemedewerker;

De dames Stigter, Van Es, Van Hofwegen en de heren Bruijniks, Van der Giessen en
Tieleman.

Mevrouw L.E. Middelkoop, bezoekster; voormalig PMV-lid;
De heer S. Suijker, bezoeker, voormalig PMV-lid;
Mevrouw A. van Gent, bezoekster.

Mevrouw A. Poelman, secretaris Voedselbank Papendrecht;
De heer J. Aarnoudse, voorzitter Voedselbank Papendrecht;
De heer W. Tromp, Voedselbank Papendrecht.

Jeanine van Prehn, notulist.

1. Opening en mededelingen.
De plv. VOORZITTER opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en dankt 
de medewerkers van de Voedselbank voor de gastvrijheid. 

2. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er wordt vastgesteld dat mevrouw BOKMA voorzitter van het PMV wordt. 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

4. Bezoek Voedselbank. 
De heren AARNOUDSE en TROMP en mevrouw POELMAN verzorgen een 
rondleiding. Aansluitend worden de volgende vragen en antwoorden uitgewisseld.

Op de vragen van de heer VAN DER GIESSEN over het reilen en zeilen van de 
Voedselbank antwoordt mevrouw POELMAN dat:

 de Voedselbank een onafhankelijke stichting is, die is aangesloten bij de 
landelijke voedselbank. 

 M.b.t. de financiering geeft zij aan dat de Voedselbank een eigen 
bankrekening heeft, dat zij 1 x per jaar – de hoogte van het bedrag is 
afhankelijk van het aantal cliënten- een bijdrage ontvangen van de landelijke 
Voedselbank en dat men verder giften ontvangt van particuliere sponsors, 
grote bedrijven en kerken. De vaste lasten worden betaald d.m.v. een subsidie
van de gemeente. 

 De Nederlandse Vereniging voor Voedselanken vergadert 6 x per jaar met 
alle voedselbanken. Hier ontvangt men adviezen over voedselveiligheid en 
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krijgt cursussen aangeboden inzake warenwet, EHBO, etc.. Het assortiment 
bepaalt elke voedselbank zelf.

 Verder heeft men 3 x controle gehad en heeft bij alle 3 de keren 100% 
gescoord.

 De Voedselbank heeft een gesponsorde gekoelde bus, die er -vooral in de 
zomer- voor zorgt dat er zo min mogelijk afschot is en het voedsel de cliënten 
zo veilig mogelijk bereikt.

 De Voedselbank draait volledig op (23) vrijwilligers (incl. bestuur), vooral de 
kerken in Papendrecht dragen behoorlijk wat bij. 

 De Voedselbank voedt (1 of 2 keer in de week (donderdag en vrijdagmiddag) 
298 cliënten (monden) uit 110 gezinnen. 

 Een gezin kan hooguit 2-3 dagen eten van wat men bij de Voedselbank krijgt. 
 Het aantal cliënten tijdens corona was 130 gezinnen, de financiële controles

hebben geresulteerd in een afname van 20 gezinnen. 
 De grootste zorg van de medewerkers is dat de aanvoer van vers producten

gaat stagneren. Men heeft het heel erg gemerkt dat supermarkten het project 
To Go hebben gestart. Ze krijgen veel minder vlees en versproducten (dit is 
met 60-70% teruggelopen), maar gelukkig kunnen de voedselbanken 
onderling (vooral die uit Spijkenisse) veel regelen. 

 De medewerkers zijn al naar de wethouder gegaan om hun zorgen uit te 
spreken. 

 De supermarkten in Papendrecht die bijdragen zijn AH, Jumbo, Dirk (het 
meeste). Daarnaast zijn er een plaatselijke bedrijven – waaronder bakker Vlot-
die wat producten aanleveren

 De cliënten worden aangemeld door SP, bewindvoering, SDD, etc. en krijgen 
een pasje. Ze mogen maximaal 3 jaar gebruik maken van de Voedselbank, 
maar dit is niet te handhaven. Het gebeurt ook dat mensen langer dan 5 jaar 
bij de Voedselbank lopen en dan nog niet schuldenvrij zijn.

 Toegang tot de Voedselbank is niet afhankelijk van het inkomen maar van een
minimum besteedbaar bedrag van € 150,- per gezin en ieder gezinslid € 
100,-. 

Op de vraag van de heer VAN DER GIESSEN wat men verwacht van de 
gemeenteraad geeft de heer TROMP aan dat een afdakje voor de zomer en winter 
tegen zon en regen fijn zou zijn, zodat cliënten droog staan. 

Mevrouw STIGTER vindt dat mensen die de Voedselbank bezoeken het nog net iets 
beter hebben dan mensen uit de bijstand en vindt dat er geen prikkel is om hun 
schulden snel af te lossen. Mensen die geen schulden hebben, hebben het zwaarder
dan mensen die wel schulden maken.

Op de vraag van de heer TIELEMAN hoe de medewerkers omgaan met de verhalen
die men hoort geeft mevrouw POELMAN aan dat ze daar onderling over praten. Op 
de vraag van mevrouw STIGTER of hier ook cursussen voor worden aangeboden 
geeft mevrouw POELMAN dat zij hier – i.v.m. de geheimhoudingsplicht-, afgezien 
van met de collega’s niet over kunnen praten. 

Op de vraag van mevrouw VAN ES of er ook een relatie is tussen de Voedselbank 
en Sterk Papendrecht geeft mevrouw POELMAN aan dat dit het geval is, maar dat 
er bij SP ook een wachttijd is. Er is geen vast contactpersoon voor de Voedselbank, 
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maar wanneer een gezin geen leergeld of toeslagen heeft stuurt de Voedselbank ze 
naar SP. 

Op de vraag van de heer SUIJKER naar de energietoeslag antwoordt mevrouw 
POELMAN dat niet iedereen deze aanvraagt omdat ze alle gegevens moeten tonen. 
Iedereen die bijstand krijgt hoeft dit niet. De VOORZITTER merkt op dat men alleen 
inkomensgegevens en geen vermogensgegevens hoeft aan te tonen. 
Op de vraag van mevrouw STIGTER of de gemeente overweegt mensen te helpen 
bij het aanvragen van de energietoeslag merkt mevrouw HOFWEGEN op dat 
mensen bij de bibliotheken terecht kunnen. Ook heeft de SDD hier een speciaal loket
voor. Er wordt voorgesteld dit (en het afdakje) in de commissie Samenleving te 
noemen of dit vanuit het PMV aan de wethouder te vragen. 

Mevrouw STIGTER spreekt namens het PVM haar complimenten uit voor de 
medewerkers van de Voedselbank. 

De VOORZITTER spreekt namens het PMV haar waardering uit en dankt de 
mevrouw Poelman en de heren voor hun inbreng en reikt hen een presentje uit.  

5. Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
Mevrouw STIGTER ziet een landelijk probleem dat mensen die Oekraïners thuis 
opvangen hen soms tijdens de vakantieperiode op straat zetten omdat zij zelf op 
vakantie gaan. Zij vraagt of dit ook in Papendrecht gebeurt? 
De VOORZITTER vindt dit meer een vraag voor het vragenkwartier in de commissie 
aan de wethouder. 

De heer TIELEMAN stelt voor het feit dat cliënten in de regen/sneeuw/hete zon op 
straat staan te wachten onder aandacht te brengen bij het college. De VOORZITTER
stelt voor de wethouder namens het PMV bij het vragenkwartier in de gemeenteraad 
te vragen of hij bereid is naar een oplossing te kijken. 

Er zijn verder geen signalen.

6. Inventarisatie afgelegde bezoeken.
Er zijn geen bezoeken afgelegd. 

7. Inventarisatie nieuw af te leggen bezoeken.
Mevrouw MIDDELKOOP gaat informeren of er bij Bounce op locatie vergaderd kan 
worden. Daarnaast worden Excelsior, Bij Boshardt en beschermd wonen van Yulius 
als vergaderlocatie.

Mevrouw STIGTER gaat informeren of ‘t Winkeltje aan de Korenbloemstraat in een 
aantal groepjes bezocht kan worden. 

De dames VAN ES en HOFWEGEN leggen een werkbezoek aan het Odensehuis af. 

Mevrouw MEIJER informeert hoe de hospice staat t.o.v. een werkbezoek.  

Mevrouw VAN ES en de heer VAN DER GIESSEN plannen een werkbezoek aan 
vluchtelingenhulp (de Palm/Bethlehemkerk). 
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De VOORZITTER heeft vanuit Sterk Papendrecht het verzoek gekregen om daar 
op locatie te vergaderen. Mevrouw VAN ES vindt dat zij ook al vaak naar de 
commissie komen. De VOORZITTER geeft aan dat het idee is dat ze niet meer in de 
commissie komen, maar dat het PMV hen bezoekt. 

Er wordt besloten dat de volgende PMV-vergadering op 8 september bij Sterk 
Papendrecht plaatsvindt. 

8. Rondvraag.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

9. Sluiting. 
De VOORZITTER sluit de avond om 21.45 uur en dankt eenieder voor hun inbreng. 
De volgende vergadering is op 8 september bij Papendrecht. 
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