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Tiel, mei 2021 
 
 
 
Geachte Raadsleden, 
 
Voedselbank Rivierenland is opgericht in 2006 en heeft uitgiftepunten in Tiel, Culemborg, Geldermalsen en 
Beneden-Leeuwen. In de afgelopen jaren hebben we in de regio duizenden monden gevoed waarbij we in 
alle redelijkheid kunnen vermelden dat ruim 14% daarvan inwoners van de gemeente West Betuwe betreft. 
 
We hebben sinds onze oprichting vanuit diverse locaties gewerkt en doen dit sinds 2014 vanuit het door de 
gemeente Tiel beschikbaar gestelde pand aan de Burg Schullstraat. De zgn. gebruikersovereenkomst die wij 
met de gemeente zijn aangegaan loopt eind 2021 af. In een gesprek met de wethouders eind 2020 werd 
aangegeven dat de gemeente het pand wil verkopen.  
 
We zijn in overleg met de Stichting Sociaal Plein Tiel (SPT). Zij zijn bereid een bedrijfspand aan te kopen voor 
gezamenlijk gebruik door meerdere maatschappelijke organisaties. In eerste instantie zijn Voedselbank 
Rivierenland en Kleding- en speelgoedbank Klesteo hiervoor in beeld, mogelijk aangevuld met o.a. 
vluchtelingenwerk. De participanten worden geselecteerd in de verwachting dat samenwerking extra 
synergie zal gaan opleveren en dragen gezamenlijk de huisvestingskosten. 
 
Zoals bekend leeft de Voedselbank van “de geef” en werkt onze organisatie uitsluitend met vrijwilligers. Wij 
danken ons bestaansrecht aan de gevers, groot en klein, in geld of in levensmiddelen. Gelukkig dragen velen 
ons ook in financieel opzicht een warm hart toe en hebben we een verantwoorde reserve kunnen 
opbouwen. De donaties die wij ontvangen zijn steeds voldoende voor de huidige exploitatie en hebben geen 
structureel karakter. 
 

Zoals vermeld willen we graag aansluiten bij Stichting Sociaal Plein Tiel, wat met zich meebrengt dat we een 
meerjarige verplichting aan moeten gaan voor wat betreft de huisvestingskosten. Onze vaste lasten gaan 
daardoor stijgen (zie bijlage). Om het voortbestaan van de Voedselbank veilig te stellen doen we hierbij een 
beroep op de gemeente om jaarlijks € 1.380, - bij te dragen vanwege de voorziene extra huisvestingslasten. 
Omgerekend voor de 23 deelnemende gezinnen uit uw gemeente betekent dit een bedrag van € 60,-  per 
gezin per jaar; de waarde van het wekelijkse voedselpakket voor een gezin is ongeveer € 60, -. Naast de 
gemeente West Betuwe benaderen wij alle gemeenten in ons verzorgingsgebied met eenzelfde verzoek.  
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Uiteraard zijn wij graag bereid u een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden in een  
persoonlijk gesprek. We willen u hiervoor graag uitnodigen op de voedselbank en nemen binnenkort contact 
met u op. 
 
Wij vertrouwen u hiermee in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Kees van den Broek                                                                Sylvia van IJzendoorn 
Voorzitter                                                                                 Secretaris   
 
06 2191 3027 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Doelstellingen Stichting Sociaal Plein Tiel 
2. Overzichten huisvestingskosten 
3. Jaarverslag 2020 
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