Gemeente Uden
t.a.v. wethouder M. Prinssen
(per email)

Uden, 20 oktober 2020

Betreft: uitgiftepunt voedselbank in Uden
Geachte heer Prinssen,
Reeds sinds de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein Uden is er door ons bij u aangedrongen
op een uitgiftepunt van voedselpakketten vanuit de Voedselbank Veghel in de gemeente Uden zelf.
Ook een van de voorgangers van de ASD-Uden, Platform Minima Uden, heeft hier bij uw voorganger
herhaaldelijk op aangedrongen. Steeds heeft u echter het beleid(?) van de Voedselbank Veghel
gevolgd die, om eerlijk gezegd, onduidelijke redenen weigert hieraan mee te werken. Dit tot
afgelopen voorjaar toen als gevolg van de Covid-19 problematiek wel een uitgiftepunt kon worden
gerealiseerd. Of dit op aandringen van u of uw ambtenaren is gebeurd, is niet duidelijk, maar het
loste de reisproblematiek van gemiddeld een 30-tal inwoners wel ineens op.
Met het afnemen van het aantal besmettingen verdween ook weer zonder overleg met of zelfs
informatie aan in ieder geval de ASD het uitgiftepunt waardoor betrokkenen nu weer maar in Veghel
moeten zien te komen. U heeft zelf kunnen ontdekken bij uw bezoek dat dit niet eenvoudig via
openbaar vervoer is te realiseren, zeker niet met een voedselpakket. Dus moet vaak een beroep op
een goedwillende kennis worden gedaan. Dit tast, los van het verhoogde gezondheidsrisico en ingaan
tegen de maatregel om reizen zoveel mogelijk te beperken, ook nog eens de zelfstandigheid van
betrokken inwoners aan.
De Themagroep AWI heeft op 19 oktober aan het bestuur van de Voedselbank gevraagd aan te geven
of zij voornemens zijn op korte termijn de uitgifte in Uden te hervatten, zo nee wat daarvoor de
beweegredenen zijn en aan te geven waar de themagroep kan helpen om deze belemmeringen weg
te nemen.
Uzelf heeft eerder aangegeven de situatie te willen laten zoals die is tot de fusie met Landerd. Dit is
nog ruim een jaar verder en wij voorzien ook geen wijziging per 1 januari 2022 of zelfs in het eerste
(half) jaar daarna. Er zal dan immers een nieuwe coalitie zijn die veel zaken te behandelen zal hebben
en een uitgiftepunt voor voedselpakketten als je zelf niet de problematiek ervaart, zal dan niet de
hoogste prioriteit krijgen. Daarentegen is het ons onduidelijk waarom een oplossing, al is die tijdelijk
tot bijvoorbeeld een jaar na het samengaan met Landerd, waarbij er wel een uitgiftepunt in Uden
wordt gerealiseerd niet gewenst zou zijn. Voor inwoners in de situatie waarin de klanten van de
voedselbank verkeren, zou een oplossing op korte termijn uiterst wenselijk zijn.
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Wij adviseren u nu als bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein Uden er bij het bestuur van de
Voedselbank Veghel te inventariseren welke knelpunten er daadwerkelijk zijn om op zeer korte
termijn weer een uitgiftepunt in Uden realiseren en er als mede-financier bij hen sterk op aan te
dringen een en ander zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk 1 november 2020 te realiseren. In
het voorjaar kon het snel, dus ook nu moet dat mogelijk zijn.
Wij vertrouwen graag op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Jenny Smits-Minten,

Berry Dufornee,

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Uden

Themagroep Armoede, Werk&Inkomen
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