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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van het werk dat het afgelopen jaar in het kader van 

Vrede voor de Stad mocht worden gedaan. We zijn dankbaar dat wij u dit verslag zo 

kunnen aanbieden. Uit het verslag blijkt dat het werk dat we op ons hebben 

genomen in voorgaande jaren ook in 2011 door kon gaan. Er waren voldoende 

vrijwilligers en er waren voldoende financiële middelen. Daar zijn we dankbaar voor. 

Dat er nog steeds voldoende vrijwilligers zijn is best opmerkelijk te noemen. Vrede 

voor de Stad is de kinderschoenen ontgroeid. In het begin was het spannend of 

Vrede voor de Stad echt van de grond zou komen. Dat had een bepaalde 

aantrekkingskracht. Nu zijn we min of meer gevestigd en worden er nieuwe 

kwaliteiten gevraagd. Kwaliteiten als trouw en doorzettingsvermogen. Gelukkig 

hebben veel van onze vrijwilligers deze kwaliteiten. Daar zijn we heel dankbaar voor, 

want het is bekend dat steeds meer organisaties problemen hebben met het vinden 

van vrijwilligers. 

Met de financiële crisis die Europa in de greep heeft, blijkt het werk dat we doen 

alleen maar belangrijker te worden. We zagen in de tweede helft van 2011 dat 

steeds meer mensen de hulp van de Voedselbank nodig hebben. In het verslag van 

Stichting Leergeld kunt u lezen dat ook daar de hulpvraag toenam. We verwachten 

dan ook dat er steeds meer hulpaanvragen binnen zullen komen voor 

schuldhulpmaatjes. 

In mijn hart zou ik willen dat al dit werk niet nodig was, maar de werkelijkheid leert 

dat ons werk alleen maar belangrijker wordt. Met een terugtredende en 

bezuinigende overheid zal er alleen maar meer zorg gevraagd worden van de 

samenleving zelf. Dat is aan de ene kant te betreuren, want het betekent dat allerlei 

mensen in financiële nood zitten. Dat betekent slapeloze nachten. Dat betekent 

stress. Dat betekent spanning in de huizen. Dat betekent dat mensen niet mee 

kunnen met de samenleving. Aan de andere kant is het niet verkeerd als we als 

samenleving ervaren dat we elkaar nodig hebben. De verzorgingsstaat en de 

individualisering hebben ervoor gezorgd dat de samenhang en de zorg voor elkaar 

in de samenleving steeds verder achteruit zijn gegaan. Als er wat meer besef zou 

groeien dat we elkaar als mensen nodig hebben, dan zou dat bij al het verdriet toch 

winst zijn. 

Vrede voor de Stad is er niet voor zichzelf. Wij hoeven niet groot te worden. Wij 

hoeven niet de krant te halen. We willen ons graag inzetten voor de burgers van 

Spijkenisse die om wat voor reden dan ook in de knoop zitten. Wij kunnen daarbij 

geen wonderen doen. Dat kan alleen God, maar we kunnen wel iets van de nood 

verlichten. Dat is onze inzet en we zijn blij dat zoveel vrijwilligers datzelfde verlangen 

hebben. Hopelijk blijven veel mensen ons werk steunen met gebed. Want wat is er 

waardevoller dan mensen in moeite voor de troon van God brengen? Maar voor de 

verhoring van ons gebed is het natuurlijk ook belangrijk dat wij ons voor dit doel door 

God laten gebruiken met onze inzet en onze financiële middelen. 

Ds. A. van Groos, voorzitter 
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Jaarverslag stuurgroep   

In het verslagjaar heeft de stuurgroep van stichting Vrede voor de Stad tien keer 

vergaderd en veelvuldig informatie uitgewisseld en overlegd via e-mail. De 

stuurgroep vertegenwoordigt de kerken en gemeenten die samen Vrede voor de 

Stad vormen. Helaas is de vertegenwoordiging op dit moment smal door het vertrek 

van ds. Dick Sonneveld naar Zoetermeer en het vertrek van mevr. Heleen Visser naar 

stichting Present Spijkenisse.  Graag wil de stuurgroep uitbreiding realiseren van het 

draagvlak.  

Tijdens de vergaderingen van de stuurgroep worden de belangen van alle 

projecten van Vrede voor de Stad behartigd. Het ene project vraagt meer 

aandacht dan het andere. Dit geldt ook de zorg voor de financiën. Met name in de 

Voedselbank gaat veel geld om. De exploitatiekosten vormen een substantieel deel 

van de begroting. In het financieel overzicht vindt u dit terug. Een verheugende 

ontwikkeling in dit verband is het feit dat aan het einde van het verslagjaar iemand is 

gevonden die energie wil steken in het werven van fondsen en sponsoren. 

Het omgaan van  grote bedragen  in de Voedselbank  is een van de redenen 

waarom de stuurgroep advies van derden heeft ingewonnen over de rechtsvorm 

van stichting Vrede voor de Stad. Ons is geadviseerd voor de Voedselbank een 

aparte stichting op te richten onder hetzelfde bestuur als Vrede voor de Stad, dat op 

dezelfde manier de belangen behartigt als tot nu toe het geval is geweest. In het 

verslagjaar zijn hiervoor de eerste stappen gezet. 

SchuldHulpMaatje is een nieuw project dat de aandacht vraagt. Vanuit de 

Evangelische Alliantie, een van de initiatiefnemers van dit landelijke project, kwam 

de vraag of Vrede voor de Stad hiervoor de nodige stappen wilde zetten. Omdat dit 

project op deze manier op onze weg kwam, en wij al geruime tijd op dit gebied hulp 

wilden verlenen maar hier eerder geen mogelijkheden toe zagen, zijn wij hier op in 

gegaan. Dit resulteerde in het aanstellen van een coördinator die voortvarend aan 

het werk ging. In het najaar van 2011 ging de eerste cursus van start waardoor tien 

cursisten konden worden gecertificeerd 

In het verslagjaar was er drie keer overleg met de gemeente. Bij dit overleg zijn twee 

stuurgroepleden betrokken, aangevuld met de coördinator of intake-coördinator 

van de Voedselbank of de coördinator van het project SchuldHulpMaatje. Op 

constructieve wijze wordt overlegd met wethouder D. van der Schaaf,  de 

betreffende beleidsambtenaar en, afhankelijk van een specifiek te bespreken 

onderwerp, een of meer ambtenaren. Vanuit verschillende projecten van Vrede 

voor de Stad nemen coördinatoren deel  aan het ketenoverleg van de gemeente 

Spijkenisse.  

Onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep wordt de website beheerd. Via de 

website komen verschillende vragen binnen die worden uitgezet en/of besproken in 

de stuurgroep. Eveneens geeft de stuurgroep een nieuwsbrief uit voor alle vrijwilligers 

en  betrokkenen bij het werk van Vrede voor de Stad. In verschillende kerkbladen 

binnen de achterban wordt de Nieuwsbrief eveneens opgenomen.  

Met vele stichtingen, kerken en instanties worden contacten onderhouden. Voor de 

deelnemende kerken wordt twee maal per jaar (in 2011 zelfs drie maal) een 

interkerkelijk diaconaal beraad gefaciliteerd. Van deze mogelijkheid wordt door veel 

diaconieën en diaconale commissies gebruik gemaakt om raakvlakken en 



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

5 

 

knelpunten te bespreken. Daarnaast wordt een centraal onderwerp besproken en 

komen zaken aan de orde die de verhouding tussen Vrede voor de Stad en de 

kerken raken. 

De werkgroep van Vrede voor de Stad bestaat uit vertegenwoordigers van de 

verschillende kerken en de coördinatoren van de zes projecten. De coördinatoren 

doen verslag van het werk van de vrijwilligers binnen de projecten. Via de 

vertegenwoordigers is het de bedoeling dat deze informatie aan de kerken en 

gemeenten wordt doorgegeven. In het verslagjaar heeft de werkgroep drie keer 

vergaderd. Deze vergaderingen worden door twee stuurgroepleden voorbereid en 

geleid.  

De werkgroep gebedsbijeenkomsten is een 

belangrijk onderdeel in het werk van Vrede voor de 

Stad. Vanaf het begin is het motto geweest: 

handen gevouwen, handen uit de mouwen. 

Gedragen door het gebed willen de vrijwilligers hun 

werk doen binnen de projecten met als doel meer 

vrede voor onze stad Spijkenisse. Daarom zijn ook in 

het verslagjaar vier gebedsbijeenkomsten 

gehouden in verschillende kerken, met 

medewerking van verschillende voorgangers. Ook 

was er tijdens elke bijeenkomst een muzikale 

bijdrage. De bijeenkomst in oktober heeft jaarlijks 

een bijzonder een karakter: het betreft hier de 

zogenaamde uitzenddienst. Vrijwilligers verbinden 

zich in principe voor een jaar aan het werk binnen 

een of meer projecten en worden voor dat jaar 

uitgezonden tijdens de bijeenkomst in oktober. Aan 

deze viering werken zoveel mogelijk voorgangers 

mee. Als vrijwilligers van stichting Vrede voor de 

Stad, werkzaam in alle geledingen, weten we ons 

voor ons werk afhankelijk van de zegen van onze 

God waar we in deze dienst speciaal voor bidden 

en die we mee krijgen.   

 

Namens de stuurgroep, 

Marieke van Ek, secr. 
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Jaarverslag 2011 bezoekproject Hartelborgt 

Rijksinrichting voor jongeren “ De Hartelborgt”  is de naam 

van een jeugdgevangenis in Spijkenisse voor jongens van 18-

23 jaar.  Projectgroep De Hartelborgt is een project waarin 

vrijwilligers gevangenen bezoeken.  

 

Doel van dit project 

Het doel van dit project is een vertrouwensband opbouwen met de jongens. Veel 

jongens zijn heel erg teleurgesteld in relaties. Ze vinden het ook moeilijk om sociale 

contacten te onderhouden. 

Een vrijwilliger vertegenwoordigt zo’n vertrouwensrelatie. De aanwezigheid van een 

vrijwilliger is op zichzelf al “helend”!  

 

Inhoud project 

De 20 vrijwilligers bezoeken de jongens iedere tweede woensdag van de maand 

van 19.00 tot 20.30 uur. Met teams van 2 of  3 vrijwilligers wordt een  leefgroep 

bezocht. Een leefgroep bestaat uit 8-10 jongens. De vrijwilligers doen die avond een 

spelletje met de jongens of maken gewoon een praatje. 

De ervaringen zijn heel positief  en de meeste jongens vinden het ook erg leuk en 

bijzonder dat vrijwilligers hen komen bezoeken.  

 

12 oktober 2011: Actie verrassingspakket 

De jongeren van de Christelijk Gereformeerde Kerk “De Ark” 

hebben geld ingezameld voor de jongens van De 

Hartelborgt.  Op 12 oktober 2011 hebben de vrijwilligers van 

het bezoekproject aan 70 jongens een leuk cadeau mogen 

uitreiken. Het pakketje bestond uit chips, douchegel, snoep, 

een schrijfblok en een pen.  

 

Alle jongens waren ontzettend verrast en dankbaar voor de 

verrassing die ze hebben gekregen. Ook de meeste 

groepsleiders vonden de actie super! Helaas waren er ook 

twee mensen van de Hartelborgt die wat minder positief waren over deze actie. Zij 

vonden dat niet goed, omdat de jongens eigenlijk beloond worden voor hun 

verkeerd gedrag. Zij vinden dat van deze actie dan ook een verkeerd signaal 

uitgaat naar de jongens.  

 

Wij zien dit anders. We hebben door de jaren heen veel jongens gesproken die  niet 

uit een stabiel gezin komen en vaak al heel wat ellende hebben meegemaakt en 

daardoor in de criminaliteit terecht komen. De maatschappij ziet vaak alleen maar 

de daden die ze hebben gedaan en vindt dat ze hard gestraft moeten worden.  

Voor hun verkeerde daden moeten ze gestraft worden. Dat vinden wij als vrijwilligers 

ook. Maar we zijn er ook van overtuigd dat ze door deze actie iets van Gods liefde 

hebben mogen zien en dat dit ook  een hele positieve indruk  heeft gemaakt op de 

jongens.  

 

Namens de projectgroep Hartelborgt, 

Alie den Hartog, coördinator 
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Jaarverslag 2011 Project Leergeld*  
 

2011 was in sommige opzichten een stabiel jaar: ons verzorgingsgebied bleef 

ongewijzigd en we hebben nu verder gewerkt aan Leergeld in Hellevoetsluis en de 

gemeente Bernisse. In andere opzichten was het echter een turbulent jaar. Het 

aantal aanvragen groeide fors en onze inkomsten hielden daarmee geen gelijke 

tred. Dat dwong ons tot maatregelen. 

 
De groei van het aantal aanvragen heeft een aantal redenen. Op de eerste plaats 

hebben we te maken met financiële problemen in steeds meer gezinnen. De 

redenen hiervoor zijn duidelijk. Allereerst is daar een groeiende werkloosheid, waarbij 

het steeds moeilijker wordt om weer aan de slag te komen. Het gaat ook om 

mensen bij wie het overwerk in het verleden een substantieel deel van het 

gezinsinkomen was. Dat gaat er steeds meer af, en als je dan terugvalt op het 

minimumloon of nog minder als basisinkomen, is er weinig financiële ruimte. Dat 

geldt ook voor het toenemend aantal zzp-ers, bij wie sinds de vorige crisis het vet nu 

echt van de botten is. Door de situatie op de huizenmarkt, staan veel hypotheken 

‘onder water’ en dat betekent dat steeds meer mensen met een restschuld zitten als 

ze hun huis verkopen. Echtscheidingen maken het vaak noodzakelijk om het huis te 

verkopen: één partner kan de hypotheeklasten niet meer opbrengen, maar beiden 

blijven dan wel met een restschuld achter. Wat dat betekent voor de kinderen laat 

zich raden. 

 

Steeds meer mensen weten de weg naar Leergeld te vinden. Dat is goed nieuws, 

omdat Leergeld voorziet in een behoefte en wij dan ook iets te bieden hebben. 

Maar de sterke groei heeft ook een keerzijde, want wij moeten het voor een 

belangrijk deel hebben van incidentele sponsors en acties. In 2011 kwam de bodem 

van onze financiën in zicht en hebben we maatregelen moeten nemen. Een aantal 

maanden hebben we geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen en ons 

beperkt tot de aanvragen waar al toezeggingen voor waren gedaan. Nadat een 

aantal giften was binnengekomen en de gemeente Spijkenisse een aantal 

aanvragen uit het Sport- en Cultuurfonds had toegekend, konden wij verder. Wij 

hebben ook structureel moeten snijden in onze uitkeringen. Steeds kritischer zijn we 

gaan kijken naar de kosten per kind. Alleen zwemles met betrekkelijk lage tarieven 

en toch een goede kwaliteit wordt ondersteund. Wij zijn gestopt met steun voor dure 

sporten zoals paardrijden. Natuurlijk blijven wij streven naar maatwerk. Zo beoefent 

één van onze kinderen zijn sport op hoog niveau. Hij is daarvoor aangewezen op 

een club met een hogere contributie. Daar krijgt hij door Leergeld de kans voor. 

Leergeld is gestopt met steun voor de ouderbijdragen voor het basisonderwijs en de 

schoolreizen en excursies in het voortgezet onderwijs. Dit dienen de ouders uit het 

kindgebonden budget te bekostigen. Wij maken ons overigens wel zorgen over de 

hoge prijzen en hebben het gevoel dat veel scholen zich onvoldoende realiseren 

wat dit voor veel gezinnen betekent. 
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Wat verwachten we in 2012? Allereerst een verdergaande groei, niet alleen in 

Spijkenisse en Hellevoetsluis maar ook in Bernisse.  

De economische crisis laat zich in steeds meer gezinnen voelen. Wij zien schrijnende 

situaties. Het is heel goed, dat we dan in ieder geval voor de kinderen iets kunnen 

doen. We zijn dan ook heel blij met alle steun die we krijgen, steun in de vorm van 

geld van particulieren, kerken, bedrijven en serviceclubs maar ook steun doordat 

mensen zich als vrijwilliger inzetten voor Leergeld. 

 

Namens de projectgroep Leergeld, 

Dini Bonninga, coördinator 

 
 

Stichting       Voorne-Putten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Leergeld is een geheel zelfstandige stichting, los van Vrede voor de Stad, met een 

eigen bestuur dat zichzelf van de benodigde financiële middelen voorziet. Leergeld 

werkt regionaal. De betrokkenheid van Vrede voor de Stad bij dit project krijgt 

gestalte in het werven en uitzenden van vrijwilligers.  
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Jaarverslag 2011 Project Schuld Hulp Maatje 

 
In 2011 is een start gemaakt met het project 

Schuldhulpmaatje in Spijkenisse. 

Al enige tijd bestond bij de stuurgroep van de 

Stichting Vrede voor de Stad de behoefte om 

mensen in hun financiële problemen te 

begeleiden. Het landelijke project 

SchuldHulpMaatje bood hiervoor een mogelijkheid. 

De stuurgroep had twee voorwaarden gesteld, alvorens deel te nemen aan het 

project. 

1. De gemeente Spijkenisse moet hierin steunen, terwijl het project ook  in een 

behoefte moet voorzien. Het antwoord hierop was een volmondig ja van de kant 

van de gemeente. 

2. Om het project te starten was een coördinator noodzakelijk. Deze is ook 

            gevonden. 

Daarna zijn met de Evangelische Alliantie gesprekken gevoerd om het project 

concreet te starten. Met de Stichting Crown Financial Ministries is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten door Vrede voor de Stad. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2010 subsidie verstrekt 

voor het project. Hiervan is door Vrede voor de Stad een deel ontvangen ten 

behoeve van de uitgaven voor cursussen en overige kosten. 

Via de kerken en christelijke organisaties is daarna een zoektocht begonnen naar 

vrijwilligers. Verschillende presentaties zijn gegeven op diverse podia. In het begin 

was er weinig reactie, maar na verloop van tijd hebben zich tien enthousiaste 

vrijwilligers aangemeld. Zij hebben na afloop van de cursus een certificaat 

ontvangen. Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd. Het moet gezegd, ze hebben er 

zin in. 

De vrijwilligers hebben een zogenaamde maatjesdag bezocht, waar ze bijgepraat 

werden over de landelijke ontwikkelingen van schuldhulpverlening. Het is de 

bedoeling dat deze dagen regelmatig worden gehouden. Via een landelijke 

maatjesbrief worden de vrijwilligers geïnformeerd over de gang van zaken bij andere 

schuldhulpmaatprojecten. 

Met de gemeente Spijkenisse is er  een goede verstandhouding, zo ook met de 

thuisadministratie van Humanitas en de Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse en de 

Voedselbank.  Schuldhulpmaatje Spijkenisse is ook opgenomen in het ketenoverleg 

van de gemeente met andere instellingen op sociaal-maatschappelijk gebied.  

Met de gemeente is afgesproken dat de hulpvragers via de schuldhulpbemiddeling 

van de gemeente  een beroep kunnen doen op Schuldhulpmaatje. Dit zal in 2012 

nader worden uitgewerkt. 

Kortom, 2011 is het jaar waarin de voorbereiding van het project zo goed als 

afgerond is te beschouwen. De vrijwilligers zijn er klaar voor om de hulpvragers bij te 

staan en te helpen. 

Namens het project Schuldhulpmaatje, 

Pieter van Wijk, coördinator 
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Jaarverslag 2011 Project Vluchteling, Kerk en Maatschappij  (VKM) 
 

Na het generaal pardon is de vraag naar ondersteuning door onze werkgroep 

afgenomen. Toch dienen er zich incidenteel in onze stad schrijnende gevallen aan 

van mensen die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en die om 

verschillende redenen niet terug kunnen naar hun land van herkomst.  

In die gevallen probeert de werkgroep te komen tot een menswaardige oplossing 

voor deze probleemgevallen. Zo zorgden we in één geval voor een nieuwe 

bekwame advocaat. In een ander geval begeleidden we de asielzoeker naar 

zittingen van Rechtbanken en naar voorbesprekingen met zijn advocaat.  

Juist in 2011 betrof het hier twee bekeerde en gedoopte moslims uit respectievelijk 

Iran en Afghanistan. Het is bekend dat zij groot gevaar lopen bij terugkeer in het 

land van herkomst, wanneer dat al mogelijk zou zijn. Omdat het hier een principiële 

kwestie betreft hebben wij deze beide zaken ook voorgelegd aan de lokale en de 

landelijke politiek.  

 

 

Namens de werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij, 

Gerrit van Buuren en Henk den Haan  
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 Jaarverslag 2011 Project Voedselbank 
 

 Aantal pakketten 

Het afgelopen jaar is het aantal 

cliënten dat op of onder de 

armoedegrens leeft weer gestegen. 

Op 1 januari 2011 maakten wij totaal 

450 voedselpakketten en per 31 

december 2011  was dit aantal 

gestegen naar 555 voedselpakketten. Een toename van 105 pakketten. Buiten 

Spijkenisse worden voedselpakketten geleverd aan Brielle (22) , Goeree (50),  

Hoeksche Waard (60) en Rozenburg (30). Deze cijfers geven de stand van zaken per 

31 december 2011. 

 

 Intake en verwijzing 

Bij de intake en evaluatie wordt gekeken naar de situatie waarin aanvragers 

verkeren en wordt daar waar nodig doorverwezen naar allerlei hulpverlenende 

instanties. Het doel is om de gezinnen weer zelfstandig te laten functioneren. 

 

 

 Grote koelcel 

Door het toenemend aanbod van 

koelgoederen was het noodzakelijk dat, 

mede door de  wekelijkse leveringen 

van Albert Heijn, er een grote koelcel 

aangeschaft moest gaan worden. Door 

fantastische donaties kon deze 

aanschaf in mei 2011 plaatsvinden. 

 

 
Klaargemaakte voedselpakketten voor Spijkenisse, naast de 
nieuwe koelcel. 
 

 
 

 

 

 

 

 Scholen en bedrijven 

Ondanks de terugval van goederenleveranties binnen de totale Voedselbanken in 

Nederland hebben wij toch ook weer een aantal leveranciers mogen verwelkomen 

die ons van de nodige producten voorzien 

Het actief bezig zijn van onze vrijwilligers bij de supermarktacties heeft ertoe 

bijgedragen dat wij de voedselpakketten in 2011 goed konden vullen. 

Wekelijks hebben wij ca.12.000 artikelen nodig om onze voedselpakketten klaar te 

maken. 

Ook uit de samenleving mochten wij hartverwarmende reacties ontvangen, zoals 

scholen die goederen en geld inzamelden en particulieren die regelmatig goederen 

brachten. 

Wij hebben in 2011 meerdere scholieren stageplekken aangeboden en ook kwamen 

bedrijven in het kader van teambuilding op bezoek voor uitleg en hielpen mee om 

de kratten te vullen. 
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 De vrachtwagen 

Door het uitwisselen van goederen met collega voedselbanken is het gebruik van de 

vrachtwagen flink toegenomen. Hierbij zijn onderling goede en vruchtbare 

contacten ontstaan waarbij samenwerking hoog in het vaandel staat. 

Mede door deze vrachtwagen hebben wij onze voedselpakketten beter kunnen 

vullen. De vrachtwagen wordt, inclusief alle bijkomende kosten zoals verzekering, 

brandstofkosten, enz. gesponsord door een transportonderneming. Zonder deze hulp 

zou de Voedselbank niet kunnen functioneren zoals nu het geval is.   

 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij ons werk alleen kunnen doen dankzij de 

hulp van onze vrijwilligers en de vele giften en donaties, in welke vorm dan ook, die 

aan de Voedselbank Spijkenisse e.o. geschonken worden. 

 

 

Namens de Voedselbank Spijkenisse e.o., 

Anco Bonninga, coördinator 
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Jaarverslag 2011 Project Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er om zoveel mogelijk mensen mee te 

kunnen laten doen aan en in de samenleving waarbij de nadruk ligt op mensen met 

beperkingen. 

Vrede voor de Stad is vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad zoals ook 

Humanitas, de ouderenorganisaties, de gehandicaptenorganisaties, het buurtwerk 

en de minderheden. 

De Wmo-adviesraad is een raad,  ingesteld door de gemeente, die de burgers 

vertegenwoordigt en gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en 

Wethouders adviseert over beleidszaken van het meedoen en mee kunnen doen 

van de burgers aan en in de samenleving, het participeren van de burgers. 

Een van de werkgroepen van de raad is de Werkgroep Inclusiebeleid.  

Inclusiebeleid is beleid wat rekening houdt met toegankelijkheid vooral voor mensen 

met beperkingen. Fysieke en psychische toegankelijkheid maar ook de 

toegankelijkheid van informatie. 

 

In 2011 heeft de Wmo-adviesraad zich onder andere bezig gehouden met: 

- de schouwing van de toegankelijkheid van  “De Zes Rozen” en de Rozenlaan. 

- het onderzoek naar de haalbaarheid van een burenhulpcentrale. 

- de toegankelijkheid van het Werk- en Zorgplein en de bejegening. 

- de verkiezing van de beste brief door een ambtenaar geschreven. 

- de wijziging van het collectief vervoer. 

- het armoedebeleid in verband met de voorgenomen bezuinigingen in 

samenwerking met de cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

- het werkgeversservicepunt op het Werk- en Zorgplein. 

- de schuldsanering/-hulpverlening naar schuldbemiddeling. 

- een nieuw parkeerbeleid voor het centrum. 

- een nieuwe woonvoorziening voor cliënten van de Geestelijke GezondheidsZorg. 

- de toegankelijkheid van sporthal Oostbroek. 

- de zelfredzaamheid bij calamiteiten. 

- de toegankelijkheid van de fluisterboot. 

- de stand van zaken met betrekking tot de inburgering. 

- de toegankelijkheid van het nieuwe theater. 
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- de herbestratingplannen. 

- de decentralisatie van de begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten naar de Wmo. 

De niet aan geheimhouding gebonden onderwerpen worden besproken met de 

leden van de Kerngroep-Wmo waarin ook overige vertegenwoordigers vanuit 

diaconieën van Vrede voor de Stad deelnemen evenals de afgevaardigde van 

Humanitas. 

Namens de Kerngroep-Wmo, 

Rinus Rentmeester, lid Wmo-adviesraad, 
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Overzicht gegevens 

 

Website Vrede voor de Stad: www.vredevoordestad.nl   

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 

Postadres stichting Vrede voor de Stad: Ottersveen 124, 3205 VG Spijkenisse 

Bankrekeningnummers: 

 INGrekening 96 87 591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

 Rabobankrekening 1214 84 912 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse inzake 

Voedselbank 

 Rabobankrekening 1190 80 117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 

 Giften voor de overige projecten die geen aparte rekening hebben, kunnen 

worden gestort op rekening 96 87 591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

onder vermelding van de naam van het project 

 

Nieuwsbrief Vrede voor de Stad: nieuwsbriefvvds@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

http://www.vredevoordestad.nl/
http://www.voedselbankspijkenisse.nl/
mailto:nieuwsbriefvvds@hetnet.nl

