
 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda 
Postbus 1086 

2800 BB Gouda 

 

Betreft: Ongevraagd advies: Goudse (wijk)eethuizen  

 

Gouda, 14 december 2021 

Geacht College, 

 

De Goudse Cliëntenraad (GCR) ontving in 2020 signalen vanuit ouderenorganisaties dat het 
aanbod van (warme) maaltijden in de gemeente Gouda niet goed bekend is bij deze groep. 
De GCR heeft gedurende de zomer van 2020 een klein inventarisatie-onderzoek uitgevoerd 
naar maaltijdaanbieders en constateerde dat er veel aanbod is, maar dat het overzicht ervan 
ontbreekt. Daarop besloot de GCR tot het nader onderzoeken van het aanbod van 
maaltijdvoorzieningen. De GCR heeft hoofdzakelijk aanbieders benaderd, die zich specifiek 
richten op burgers die dagelijks gebruik (moeten) maken van warme maaltijden. De 
rapportage van dit onderzoek is als bijlage aan dit advies toegevoegd. 

Het doel van het onderzoek was,  

 een overzicht krijgen van aanbieders die in Gouda gezonde verse warme maaltijden 
aanbieden aan mensen die daar vrijwel dagelijks van afhankelijk zijn; 

 een overzicht krijgen van aanbieders die naast het aanbieden van een maaltijd ook 
samenhang in de wijk, buurt of tussen groepen van bewoners willen bevorderen. 

De Goudse Cliëntenraad denkt dat nu - en zeker in de toekomst - veel mensen dagelijks 
afhankelijk zullen zijn van hulp bij de warme maaltijdvoorziening. Op de website de 
Goudawijzer.nl is informatie te vinden over waar verse warme maaltijden zijn te verkrijgen. 
Deze informatie is echter niet compleet of verouderd en er is op de Goudawijzer geen 
informatie te vinden over hoe gebruikers de aangeboden diensten beoordelen. 

 

Advies 1 

De GCR adviseert de gemeente om de resultaten van dit onderzoek (of delen daarvan) op te 
nemen in de Goudawijzer.   



Advies 2 

Er wordt door verschillende organisaties in Gouda informatie verstrekt over de mogelijkheid 
van maaltijden (en andere sociale activiteiten), zoals de maandelijkse kalenders per 
buurtcentrum en de informatie van Gouda Bruist. De GCR adviseert de gemeente om de 
informatie op de Goudawijzer over het onderwerp maaltijden en wijkeethuizen te 
stroomlijnen en in overleg met de wijkeethuizen te treden om de informatie te 
optimaliseren en actueel te houden.  

Advies 3 

Voor mensen die voor hun warme maaltijd dagelijks afhankelijk zijn van het aanbod van 
wijkeethuizen en/of maaltijdaanbieders is dat een kostbare zaak. De gemiddelde prijs van 
een warme maaltijd ligt tussen de 5 euro (wijkeethuis) en 7 euro (maaltijdservice).  Ter 
vergelijking: op de site van het Nibud wordt aangegeven dat de gemiddelde kosten van een 
warme maaltijd € 2 bedragen. De meerkosten van deze maaltijden zijn dus flink. Daarbij 
komt dat mensen die dusdanig beperkt zijn dat zij niet zelf hun warme maaltijd kunnen 
bereiden, ook vaak een laag inkomen of een uitkering hebben, en deze extra kosten voor 
hun maaltijden moeilijk kunnen dragen.  

De GCR vraagt de gemeente daarom te onderzoeken of het mogelijk is om de extra kosten 
ofwel de meerkosten van deze maaltijden te compenseren. De individuele bijzondere 
bijstand biedt de mogelijkheid om chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten 
gericht te ondersteunen. Maar ook in het kader van de Wmo op grond van artikel 2.1.7 is het 
mogelijk om een tegemoetkoming te verstrekken aan personen met een chronische ziekte of 
handicap voor daarmee verband houdende meerkosten. 

Advies 4 

De GCR heeft vernomen dat de gemeente Gouda subsidie gaat verlenen aan de Stichting 
Thuisgekookt. De GCR juicht dit toe. Wel wil de GCR de gemeente erop wijzen dat de 
Stichting Thuisgekookt een landelijke organisatie is. De website van Thuisgekookt geeft geen 
informatie over de mogelijkheden in Gouda. We roepen de gemeente op om in de 
communicatie over Thuisgekookt duidelijk te maken wat de mogelijkheden voor de inwoners 
van Gouda zijn.  

Advies 5 

De GCR adviseert de gemeente Gouda de informatie over het thema maaltijden in de 
Goudawijzer te relateren aan de doelstellingen van het Lokaal Preventieakkoord. Daarbij 
adviseren wij u te kijken naar hoe de gemeente Utrecht ongezond aanbod van voedsel wil 
inperken en consumptie van gezonde voeding wil bevorderen. Ook de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Ede voeren een dergelijk beleid in het kader van de 
volksgezondheid.  Deze gemeenten werken aan het creëren van een omgeving voor burgers 
waarin deze een verstandige gezonde keuze kunnen maken uit het grote aanbod van 
(industrieel bewerkt) voedsel.  

Advies 6 

De GCR adviseert de gemeente Gouda na te gaan op welke wijze de wijkeethuizen en 
maaltijdverstrekkers in Gouda een impuls kunnen geven aan het realiseren dan wel 
bevorderen van sociale cohesie in de buurten. De GCR roept de gemeente op om in het 



kader van het Lokaal Preventieakkoord hiermee aan de slag te gaan, en de wijkcentra hierin 
mee te nemen.  

 

De GCR ziet uit naar uw reactie op dit advies. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton de Korte 

Voorzitter Goudse Cliëntenraad (GCR). 

 

Bijlage: Samenvatting resultaten inventarisatie maaltijdaanbieders gemeente Gouda 

 


