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Besluit gemeenteraad  

 
De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 19 maart 2019, 
 
Constaterende dat: 
 

 Afgelopen jaar door L1 weer, middels de actie: 'L1 Samen voor de Voedselbank  ́
levensmiddelen zijn ingezameld voor de voedselbanken; 

 Hiermee tevens extra aandacht werd gevraagd om te doneren voor lang houdbare 
voedselproducten voor de voedselbanken in Limburg; 

 Inmiddels bijna 1.500 gezinnen hulp krijgen van de voedselbank in Limburg; 

 Er inmiddels vanuit heel Nederland voedsel naar de Limburgse voedselbanken wordt 
gestuurd i.v.m. tekorten in Limburg; 

 Er bij de werkbijeenkomst ‘Maastrichtse alliantie tegen armoede’, zaterdag 19 januari, weer 
schrijnend duidelijk werd dat de armoede nog steeds levensgroot aanwezig is in Maastricht; 

 Er door de gemeente Maastricht niet of nauwelijks aandacht is en geen enkele financiële 
ondersteuning is voor o.a. voedselbanken; 

 Er al minstens tien jaar lang het college van B&W heel vaak heeft voorgenomen om de 
armoede op te lossen in de gemeente Maastricht; 

 Dat de armoede alleen nog maar is toegenomen sinds al die voornemens van het college van 
B&W! 

 
Overwegende dat: 
 

 De verhoging van het BTW-tarief van 1 januari 2019 zorgt voor een forse stijging van o.a. kort 
en lang houdbare levensmiddelen; 

 Vooral ouders die nu al moeilijk kunnen rondkomen in Maastricht hierdoor extra hard 
worden getroffen voor henzelf en hun kinderen; 

 Er juist behoefte is aan financiële armslag om gezonde verse groenten en fruit (kort 
houdbare levensmiddelen) te kunnen aanschaffen; 

 Er niet langer gewacht moet worden op allerlei onderzoeken over armoede maar er echt tot 
actie overgegaan moet worden. 

 
Besluit: 
 
Draagt het college van B&W op 

 Een tijdelijke collectebus te faciliteren voor financiële bijdragen op het gemeentehuis ten 
behoeve aan de voedselbanken in Maastricht; 

 Te onderzoeken of het vrijwillig ingezamelde bedrag, van o.a. alle aanwezigen van de 
raadsavonden, verdubbeld kan worden door het college van B&W, naar gelang de begroting 
dat toelaat, bijvoorbeeld uit ‘ongeoormerkte middelen’; 



 

 Ervoor zorg te dragen dat het totale bedrag uit de collectebus maandelijks wordt 
overgemaakt naar de hulpbehoevende voedselbanken in Maastricht om gezonde verse 
groenten en fruit te kunnen aanschaffen.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
Dennis Geurts 
PVV 


