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1. Heeft het College kennis genomen van het artikel in het Leidsch Dagblad van dinsdag 30 
september pagina 7 Regio onder de titel "Voedselbank: Leiderdorp moet betalen" 
Ja. 

 
2. Was het College bekend met de opvatting van de voedselbank  dat de gemeente 

Leiderdorp 6000 euro moet betalen voor dienstverlening aan Leiderdorpse burgers? 
Stichting De Voedselbank Leiden e.o. heeft een subsidieaanvraag ingediend, welke door 
het college is afgewezen. 

 
3. Acht het College de claim van 6000 euro gerechtvaardigd, zo nee waarom niet. 

Nee. Het college heeft het subsidieverzoek van De Voedselbank afgewezen. Het college 
stelt dat De Voedselbank zich kan richten op particuliere fondsenwerving. 

 
4. In het artikel wordt als argument om de claim af te wijzen genoemd:  dat eventuele steun 

aan de voedselbank "buiten het kader van de gemeentelijke dienstverlening aan minima 
valt"? Uit welk Raad of Collegebesluit of beleidsregel blijkt dat?   
De gemeente biedt inwoners ondersteuning in levensonderhoud indien iemand daar niet 
in kan voorzien op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB). De uitkering dient in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Hierop aanvullend bestaat de 
mogelijkheid tot bijzondere bijstand en kent Leiderdorp diverse minimaregelingen. Het 
Leiderdorpse minimabeleid is momenteel vastgelegd in de Beleidsregels bijzondere 
bijstand en minimaregelingen 2012. Het beschikbare budget wordt op basis van deze 
regelingen uitgegeven. Het minimabeleid wordt dit jaar herijkt ten aanzien van de wet 
WWB-maatregelen en de Intensivering armoedebeleid in het kader van de 
Participatiewet. Deze wijziging van beleid, inclusief de besteding van de middelen die wij 
extra ontvangen hebben ter intensivering van het armoedebeleid, is voorzien per 1 januari 
2015. Het college heeft dit opgenomen in de kaderbrief 2015. De Voedselbank is een 
particulier initiatief dat aanvullend is op de wettelijke verantwoordelijkheid van de 
gemeente. 

 



5. Is het College bereid haar opvatting te herzien en de voedselbank alsnog het gevraagde 
bedrag te vergoeden? 
Het college blijft bij haar eerdere standpunt. 

 


