
 
 
 
 
 

 
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

Artikel 21.1c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

 
 

 

Motie nr.:  1 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Donatie voedselbanken in Flevoland 

Agendapunt: 11 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 14 september 2022 

Constaterende dat:  

• Er in Flevoland veel inwoners hard worden geraakt door de gevolgen van de energiecrisis en de hoge 
inflatie en dit directe invloed heeft op basisbehoeftes in hun huishouden; 

• Er een deel van de inwoners niet in aanmerking komt voor de overheid ingestelde regelingen; 

• Er op Prinsjesdag weliswaar maatregelen worden aangekondigd, maar deze lang niet alle kosten 
zullen opvangen in 2022; 

• Er veel Flevolanders in de bijstand terecht komen of daar een beroep op doen omdat zij net op of 
onder bijstandsniveau wekelijks moeten rondkomen; 

• Hierdoor een toename is ontstaan van inwoners die een beroep doen op de hulp die Flevolandse 
voedselbanken aanbieden; 

• De donaties aan voedselbanken teruglopen, omdat mensen minder doneren en hierdoor de 
basisbehoefte pakketten niet voldoende gevuld kunnen worden; 

• Meerdere supermarkten in Flevoland inzetten op minder verspilling van producten door op de 
houdbaarheidsdatum met korting te verkopen waardoor er minder overblijft voor de voedselbanken; 

 
Overwegende dat:  

• De maatregelen voor het opvangen van de energiecrisis en de hoge inflatie nog niet duidelijk zijn; 

• De economische onzekerheid voor veel inwoners voorlopig blijft bestaan; 

• Het NIBUD de noodklok al geluid heeft over de grote aantallen mensen die deze herfst en winter in de 
armoede gaan belanden; 

• De Provincie Flevoland weliswaar geen beleidsmatige rol heeft in armoedebestrijding, maar wel naar 
eigen inzicht incidenteel kan handelen.  

• Dat (kern)taken van de provincie een politieke keus zijn; 

• We als provincie Flevoland met deze bijdrage een gebaar van onschatbare waarde maken naar alle 
inwoners die afhankelijk zijn van de voedselbank en vrijwilligers die zich inzetten in deze 
crisistijden;  

 

x Verzoeken het college (dictum)    /   □ Dragen het college op (dictum)   /   □ Spreken uit (dictum) 

• Om een bedrag van € 90.000 te reserveren in het ongeoormerkte deel van de Brede 

Bestemmingsreserve ten behoeve van de voedselbanken die samenwerken met gemeentes in 

Flevoland; 

• Dit bedrag i.o.m. elke gemeente in Flevoland beschikbaar te stellen aan de voedselbanken waar de 

nood het hoogste is; 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: C. Straatsma (GroenLinks), M. Müller (SP), S. Kers (PvdD), T.A. Smetsers (D66), H. 
Ismaili Alaoui (GroenRood), W. de Jager (PvdA) 

 

 

Handtekening initiatiefnemer: 

 



PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

Fractie Van der Starre   

 
  

 
  

 
  

Fractie Van den Berg   

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

JA21   

VVD   

PVV   

CDA   

PvdA   

GroenLinks   

ChristenUnie   

SP   

D66   

PvdD   

SGP   

Fractie Van der Starre   

DENK   

50PLUS   

Forum voor Democratie   

Fractie Van den Berg   

GroenRood   

   

De motie is: Aangenomen Verworpen 

 

 

De motie wordt ondersteund door: 

 Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 september 2022. 

Statengriffier,  Voorzitter, 

mr. A. Kost  L. Verbeek 

   


