
   
 

 

Breda, 7 mei 2018 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Onderwerp: Meer mensen afhankelijk van voedselbank, waaronder ook veel ouderen  

 

Geacht college, 

 

Steeds meer Bredanaars moeten een beroep doen op de voedselbank. Dit beeld wordt 

nogmaals bevestigd in een artikel in BN/De Stem, waarin staat dat dit aantal het 

afgelopen jaar met 15% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal zijn 1100 

mensen inmiddels afhankelijk van de voedselbank om te voorzien in hun 

basisbehoeften. Ook ziet men een toename van ouderen die aankloppen. Deze 

Bredanaars zijn slechts het topje van de ijsberg, omdat mensen alleen via een (schuld) 

hulpverlener aangemeld kunnen worden. (1) 

 

Deze ontwikkelingen vinden wij zorgelijk. Wat betreft de ouderen, zij zijn een 

kwetsbare groep omdat ze te maken hebben met hogere zorgkosten, gekorte 

pensioenen, mogelijk verminderde mobiliteit en een grotere kans op eenzaamheid. Uit 

CBS- onderzoek blijkt dat mensen tussen 55 en 65 jaar ook nog eens het grootste 

risico lopen om langdurig in armoede te leven. In deze groep wordt een steeds groter 

deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering en dat 

vangnet is de afgelopen jaren verschraald. (2) (3)     

 

Bovendien is het internetgebruik onder ouderen nog relatief laag, terwijl internet wel 

een belangrijk kanaal van de gemeente is om inwoners te informeren over 

armoederegelingen en voorzieningen. In 2016 kon maar 60% van de 75 -plussers in 

Nederland thuis het internet op, slechts 30% deed dat ook daadwerkelijk. (4) (5)  

 

Ondanks de moeilijke situatie waarin ouderen in armoede zich bevinden, ontbreekt er 

in het armoedebeleid van de gemeente specifieke aandacht voor hun problematiek. 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Wat vindt u van de ontwikkeling dat steeds meer Bredanaars een beroep 

moeten doen op de voedselbank? Wat gaat u doen om dit tij te keren?     

2. Wat vindt u van de ontwikkeling dat steeds meer Bredase ouderen moeten 

aankloppen bij de voedselbank? Wat gaat u hier aan doen? 



3. Heeft u in beeld welk percentage ouderen in Breda op of onder het sociaal 

minimum leeft? Hoe heeft zich dat de afgelopen jaren ontwikkeld? 

4. Erkent u de kwetsbare positie van ouderen die leven in armoede door hun 

specifieke problematiek? Zo ja, wat gaat u voor ze doen? 

 

In uw antwoord op Artikel-9 vragen van de SP over de gemeentegids blijkt dat in 2016, 

4.368 Bredase huishoudens geen toegang hadden tot internet. Wij verwachten dat 

veel ouderen zich in deze groep bevinden. In de ontwikkelagenda armoede is 

opgenomen dat de gemeente extra geld beschikbaar stelt om de armoederegelingen 

en voorzieningen breder bekend te maken, met het accent op gezinnen en kinderen.  

 

5. Erkent u dat ouderen een groep vormen, waarop de focus van de communicatie 

over armoedevoorzieningen ook gericht zou moeten zijn?  

6. Hoe brengt u de armoederegelingen onder de aandacht van mensen die weinig 

tot niet internetten?         

   

Met vriendelijke groet, 

 

 

Boi Boi Huong        Peter van Lier   

Raadslid SP Breda       Raadslid 50PLUS 

 

 

1) https://www.bndestem.nl/breda/voedselbank-breda-en-kringloopwinkel-de-vince-

zien-armoede-toenemen-de-vangnetten-verschralen~af89acee/ 

2) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/03/kans-op-langdurige-armoede-het-grootst

-tussen-55-en-65-jaar 

3) https://joop.bnnvara.nl/nieuws/grote-armoede-nederlandse-ouderen-werk-en-pen

sioen 

4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/52/75-plussers-sterkst-groeiende-groep-inte

rnetters 

5) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/22/acht-procent-van-de-nederlanders-nooit-

op-internet 

 

 

  

    

 

 


