
Geacht college, 
 
De SP fractie volgt de ontwikkelingen rond de maatregelen om de uitbreiding van het Coronavirus 
tegen te gaan uiteraard op de voet. 
Wat ons betreft zijn de richtlijnen die de overheid dagelijks bijstelt ook de leidraad voor wat nodig is 
voor organisaties en inwoners in Hengelo. 
Desondanks wegen we eigenstandig hoe we daar als samenleving in deze hectiek mee om zouden 
moeten gaan. En daarbij staat voor ons voorop dat de zwaksten uit de samenleving gelijkelijk 
meekomen in de bescherming van hun leven en gezondheid. 
Vandaar dat het bericht in de krant over het stoppen van de uitgifte van voedselpakketten ons door 
het hart sneed (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-
3A__www.tubantia.nl_hengelo_voedselbank-2Dmidden-2Dtwente-2Dstaakt-2Duitdelen-
2Dvoedselpakketten-7Ea300b7ef_&d=DwIC-
g&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=NuFFGMjojp0tj3VwW0BhexfGHBlCl04eZ9Qaj-
fjApM&m=g0RXApsrpTuyW1-ntd3CFTjG0QwhwFIA09vL0dCiKT8&s=dXUoPNyI3VNst8fvjuNNSh54fIA-
D9h1-P7xsE2sGC4&e=  ). Immers, het zijn de minst draagkrachtigen uit de Twentse samenleving die 
getroffen worden door deze maatregel die vanuit de organisatie van de voedselbank als een 
noodkreet genomen lijkt. Die noodkreet van organisatie en vrijwilligers van de voedselbank moeten 
we zeer serieus nemen. 
En hoewel de SP de noodzaak voor het bestaan van voedselbanken wil voorkomen, en vindt dat de 
overheid zelf met gericht beleid bittere armoede moet voorkomen, is er inmiddels een groep 
huishoudens sterk afhankelijk geworden van deze voedselvoorziening en mag het wegvallen hiervan 
niet leiden tot extra kwetsbaarheid van deze mensen. 
 
Vandaar dat we aanstaande dinsdag in de korte raadsvergadering van het college graag antwoord op 
de volgende vragen willen: 
 
1. Is het correct dat we vernomen hebben dat de gemeente eveneens overvallen is door deze 
'maatregel' van de voedselbank? 
 
2. Wat doet het college om de nood voor de gestokte voorziening van voedselpakketten aan 
honderden huishoudens in Hengelo en omgeving te lenigen? Hoe kan de gemeente de voedselbank 
faciliteren? Hoe kan de gemeente deze mensen helpen? Gaat het vooral om de distributie? 
Hebben we mogelijk een noodfonds hiervoor? 
 
 
De SP fractie. 
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