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Voorwoord 

Stichting Vrede voor de Stad presenteert u hierbij het jaarverslag 2015. 

De coördinatoren van de verschillende projecten beschrijven wat er in dit 

verslagjaar heeft plaats gevonden. De penningmeester geeft een beeld van de 

geldstromen en de secretaris overziet de grote lijnen van wat zich binnen Vrede voor 

de Stad afspeelt. 

Omdat de functie van voorzitter nog steeds vacant is na het overlijden van ds. Arjen 

van Groos en omdat de 2e voorzitter, ds. Arie van Ek, langere tijd is uitgeschakeld 

vanwege ziekte, vindt u op deze pagina geen voorwoord van de voorzitter. 

Als stuurgroep van Vrede voor de Stad willen we met dit jaarverslag verantwoording 

afleggen van wat namens de kerken in 2015 is gedaan binnen de zes diaconale 

projecten en hoe de ontvangen financiën hiervoor zijn aangewend. 

De zes projecten die de kerken en gemeenten in Nissewaard actief en financieel 

ondersteunen zijn de volgende. 

- Bezoekproject de Hartelborgt waarbij maandelijks een groep vrijwilligers 

gedetineerden in jeugdgevangenis de Hartelborgt bezoekt. 

- Stichting Leergeld Voorne Putten. Deze projectgroep valt financieel niet onder de 

verantwoordelijkheid van stichting Vrede voor de Stad. Vrijwilligers voor deze 

werkgroep worden o.a. via de kerken geworven. 

- Stichting Voedselbank Spijkenisse e.o. Hoewel de Voedselbank een project is en 

blijft van stichting Vrede voor de Stad was het vanwege diverse redenen 

noodzakelijk hiervoor een aparte stichting op te richten. Daarom is voor de 

Voedselbank een separaat jaarverslag opgesteld. 

- Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij (VKM). Deze werkgroep is op dit 

moment nog nauwelijks actief, maar het ligt in de verwachting dat, met het oog op 

de komst van vluchtelingen naar Nissewaard, in de toekomst mogelijk nieuwe 

activiteiten zullen worden ontplooid. 

- Werkgroep Wmo&J. Deze werkgroep ondersteunt en adviseert de 

vertegenwoordiger in de Adviesraad  Wmo & Jeugd van de gemeente Nissewaard 

die daar o.a. zitting heeft namens Vrede voor de Stad. 

- Projectgroep Budgetmaatjes. De maatjes ondersteunen mensen bij hun financiële 

administratie voor, tijdens en na een traject van schuldhulp. 

Daarnaast faciliteert Vrede voor de Stad het zogenaamde Interkerkelijk Diaconaal 

Beraad (IDB) waarin de diaconieën, PCI, en diaconaal betrokkenen van de diverse 

kerken en gemeenten in Nissewaard elkaar ontmoeten en vraagstukken op dit 

gebied doordenken. Via het IDB leggen Vrede voor de Stad en de Voedselbank 

verantwoording af van hun activiteiten en geldstromen aan de kerken. Dit gebeurt 

tijdens de jaarvergadering die wordt gehouden tegelijk met het IDB in het voorjaar 

van elk kalenderjaar. 
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Jaarverslag stuurgroep   

 

Het bestuur van Vrede voor de Stad, binnen onze beweging bekend als de 

stuurgroep, kwam in het verslagjaar tien keer bij elkaar. Door vacatures en ziekte was 

dat soms in een beperkte samenstelling. Daardoor waren er weinig mogelijkheden 

voor nieuw beleid en moest met beperkte menskracht het vele werk worden 

gedaan dat de aandacht vroeg. Uitbreiding van de stuurgroep met het oog op de 

continuïteit van de projecten, blijft een speerpunt. In het verslagjaar werd afscheid 

genomen van de stuurgroepleden mevr. Elly Hoorens en dhr. Henk Hoogbruin. 

Beiden hebben vele jaren deel uitgemaakt van de stuurgroep. Elly heeft aan de 

wieg van de Nieuwsbrief gestaan en door haar zijn 85 Nieuwsbrieven verzorgd. 

Tevens heeft ze veel aanvullende werkzaamheden voor het secretariaat verzorgd. 

Henk was de stille kracht op de achtergrond die graag praktisch bezig was. Eind 

2015 was er nog geen zicht op vervanging voor Elly, maar nu dit verslag wordt 

samen gesteld in 2016 is duidelijk geworden dat zij een waardige vervanger zal 

krijgen.  

Een direct gevolg van haar vertrek is het feit dat de Nieuwsbrief vanaf november 

2015 niet meer is verschenen. Ondanks herhaalde oproepen heeft zich niemand 

gemeld die de uitgave van de Nieuwsbrief voort wilde zetten. Toch blijft dit een 

prioriteit voor de komende periode. De Nieuwsbrief is een waardevol 

informatiemedium voor de vrijwilligers, de kerken en allen die zich betrokken weten 

bij de projecten van Vrede voor de Stad.  

Per 1 januari 2015 werd de gemeente Nissewaard een feit; een fusie van de 

voormalige gemeenten Spijkenisse en Bernisse. Dit heeft ook consequenties voor 

Vrede voor de Stad. Het werkgebied van een aantal projecten was al buiten de 

grenzen van de oude gemeente Spijkenisse, maar door de fusie is dit ook officieel 

geworden. Daarom was het de wens van de stuurgroep om de achterban van 

Vrede voor de Stad ook uit te breiden met de kerken uit Bernisse waarvan een deel 

het werk van de projecten al financieel ondersteunde. Met name het Interkerkelijk 

Diaconaal Beraad, een platform dat wordt gefaciliteerd door Vrede voor de Stad 

waarbij de diaconieën, diaconale commissies en Parochiële Charitas Instelling 

elkaar ontmoeten, is uitgebreid. Vanuit diverse kerken en geloofsgemeenschappen 

uit de voormalige gemeenten Spijkenisse en Bernisse ontmoet men elkaar nu 

tweemaal per jaar tijdens het IDB. We prijzen ons gelukkig met de toetreding van 

dhr. Wim de Vroed tot de stuurgroep. Hij is afkomstig uit Bernisse en kent de kerkelijke 

kaart daar. Met zijn diaconale achtergrond is hij tevens de nieuwe 

voorzitter/coördinator van het IDB geworden. 

Zoals elk jaar waren er ook in dit verslagjaar vier overlegmomenten op het stadhuis 

met wethouder D. van der Schaaf en een of meer beleidsmedewerkers. Een 

vertegenwoordiging van de besturen van Vrede voor de Stad en Voedselbank, 

aangevuld met vertegenwoordigers van het project BudgetMaatjes en stichting  

Leergeld was hierbij aanwezig. Op constructieve wijze werden lopende zaken 
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besproken en werd overleg gepleegd over diverse wederzijdse 

aandachtsgebieden. Het is goed om de gemeente te informeren over de 

activiteiten, zeker omdat ook financiële ondersteuning wordt verleend. Daarnaast is 

er op verschillende gebieden samenwerking tussen de gemeente en een aantal 

projecten. Een concrete uitwerking hiervan is te lezen in de verslagen van de diverse 

projectcoördinatoren. De stuurgroep hecht veel waarde aan deze 

overlegmomenten en is dankbaar voor de korte lijnen met het stadhuis.  

De gebedsdienstgroep was verantwoordelijk 

voor de organisatie van drie 

gebedsdiensten. Jaarlijks worden twee 

bijeenkomsten georganiseerd respectievelijk 

in januari en juni. In juni werd tijdens een 

feestelijke bijeenkomst stil gestaan bij het 10-

jarig bestaan van stichting Vrede voor de 

Stad. De derde bijeenkomst betreft de 

jaarlijks terugkerende uitzenddienst in de 

Dorpskerk die wordt gehouden op de 

woensdag na de Vrede voor de Stad-zondag die is geagendeerd voor de tweede 

zondag in oktober.  Tijdens deze viering worden de vrijwilligers (opnieuw) voor een 

jaar uitgezonden in de projecten van Vrede voor de Stad. Aan deze bijeenkomst 

wordt meegewerkt door voorgangers uit diverse kerken en gemeenten die het werk 

van Vrede voor de Stad dragen. Gezamenlijk wordt gebeden om de zegen van 

onze God, voor de vrijwilligers, voor al het werk binnen de projecten en voor ieder 

die via de projecten wordt bereikt. Dat is de dragende kracht voor al het werk dat 

mag worden verricht om (meer) vrede te bewerken voor mensen die onze hulp 

nodig hebben.  

 

Namens de stuurgroep, 

Marieke van Ek, secretaris 
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Jaarverslag 2015 Bezoekproject Hartelborgt 

 

In 2015 hebben we iedere tweede woensdag van de maand met een groep 

vrijwilligers van Vrede voor de Stad de Hartelborgt bezocht. Vaak konden vier 

groepen worden bezocht, maar een enkele maal zaten we op drie en zelfs soms op 

maar twee groepen, en dat betekent dat we per keer zo’n dertig jongens konden 

bereiken. Deze bezoeken lopen altijd heel wisselend. Soms vraag je je wel eens af of 

het wel gewaardeerd wordt, maar van de groepsleiding krijgen we te horen dat het 

zeker wel gewaardeerd wordt. 

Een andere keer zijn m’n collega en ik tot de conclusie gekomen dat het “een 

avond met een gouden randje” was. De ene keer doen we gezamenlijk een 

spelletje en een andere keer hebben we hele goede gesprekken met één jongen of 

met een groepje. 

En zoals altijd verlopen de gesprekken wisselend. Soms gaat het over geloofszaken, 

soms over de toekomst als ze weer buiten zijn maar ook de kwaliteit van het eten en 

het televisieaanbod worden besproken. Dat maakt het bezoekwerk overigens niet 

altijd gemakkelijk. 

 

Buiten de reguliere bezoeken om is een aantal vrijwilligers surveillant geweest bij 

examens. 

 

In het vrijwilligersbestand is wat doorstroming geweest. Een aantal oudgedienden 

nam afscheid omdat zij na vele jaren toe waren aan een andere uitdaging of 

gingen verhuizen. Gelukkig is er ook een aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen. 

Momenteel zijn er 12 vrijwilligers actief, maar er is wel behoefte aan wat meer 

vrijwilligers. 

 

Vanwege zijn verhuizing naar het zuiden des lands, was Hans van ’t Nedereind 

genoodzaakt om te stoppen als coördinator van de bezoekgroep. In de eigen 

gelederen werd een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van Ben van Duin. 

Zo kunnen de activiteiten voor de jongens in de Hartelborgt worden gecontinueerd. 

 

Namens de bezoekgroep Hartelborgt, 

Ben van Duin, coördinator 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In februari 2015 verzorgde coördinator Hans van ’t  Nedereind een lezing 

over het werk van de bezoekgroep. Deze lezing werd bijgewoond 

door een groot aantal leden van studievereniging Emile uit Leiden. 

(pedagogische wetenschappen) 
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Stichting Leergeld Voorne-Putten in 2015 

 

 Stichting Leergeld Voorne Putten is ook in de Gemeente Nissewaard actief. Omdat 

de stichting een volledig zelfstandig 

orgaan is en bestuurlijk niet onder Vrede 

voor de Stad valt, beperkt dit jaarverslag 

van VvdS  zich tot hoofdlijnen inzake het 

werk in Nissewaard. Voor gedetailleerde 

informatie betreffende  het jaar 2015 

verwijzen we u naar het Jaarverslag van 

de Stichting Leergeld Voorne Putten, dat 

onder verantwoordelijkheid van het eigen 

bestuur wordt uitgebracht. 

 

Het kabinet heeft in het voorjaar van 2013 extra middelen vrijgemaakt ten behoeve 

van de bestrijding van armoede en schulden problematiek in Nederland. Het 

college van de gemeente Nissewaard heeft besloten om uit deze “extra middelen 

armoede- en schulden beleid” o.a. een subsidie te verstrekken aan Stichting 

Leergeld Voorne-Putten (zijnde € 25.000,--). Hiermee is een bijdrage geleverd aan de 

doelstelling om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen die de beschikking 

hebben over minimale financiële middelen te voorkomen. Dit met als effect, dat 

kinderen uit voornoemde gezinnen toch gebruik kunnen maken van voorzieningen 

die voor veel andere kinderen gewoon zijn, het gaat hierbij om: 

* lidmaatschap van een sportvereniging 

* muziekschool 

* schoolreisjes 

* etc. 

Zij kunnen meedoen met andere kinderen, staan niet aan de kant en participeren in 

de maatschappij. Conform de voorwaarden doen wij als Stichting Leergeld Voorne-

Putten verslag over de besteding van deze middelen.   

In 2015 hebben wij de volgende bedragen uitgekeerd aan gezinnen in de 

gemeente Nissewaard. Het gaat hierbij om kinderen die wel recht hebben op kind- 

toelage en kinderen  die dat recht niet hebben omdat het gezinsinkomen te hoog is. 

Uitgave  aan gezinnen die wel recht hebben op kindtoelage  €   44.110,-

  

Uitgave aan gezinnen die geen recht hebben op kindtoelage  €    18.995,-

  

Totaal           €    63.105,- 
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Hierbij is rekening gehouden met de uitkering die wij krijgen vanuit de Gemeente 

Nissewaard. Veel activiteiten die wij als Stichting vergoeden, overschrijden de 

kindbijdragen (nu € 300 per kind per jaar). Het restant (gemiddeld € 64,- per kind) vult 

Stichting Leergeld aan.  

In het eerste kwartaal 2015 is de nota van Optisport (zoals beschreven in de 

rapportage over het vierde kwartaal 2014) verwerkt. Hiermee is het restant van de 

subsidie van 2014 uitgegeven. 

 

 

Namens Stichting Leergeld Voorne – Putten, 

Wil Braun, voorzitter 
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Jaarverslag 2015 project Budgetmaatjes 

 

 
Doel van het project: 

Vanuit het project Budgetmaatjes worden mensen met 

schulden begeleid. Het doel van het project is tweeledig: 

 Mensen met schulden leiden naar een toekomst zonder schulden; 

 Hen zelfredzaam maken; 

 

Dit alles vanuit de diaconale betrokkenheid van de deelnemende kerken in Vrede 

voor de Stad en ongeacht geloof, ras, afkomst of geaardheid. 

In de praktijk doet een Budgetmaatje weinig zelf. Het maatje kijkt vooral mee over 

de schouder van degene die wordt begeleid. Het maatje geeft adviezen, helpt mee 

bij het opstellen van een schuldenoverzicht en van brieven, gaat mee naar bijv. de 

gemeente of de rechtbank, biedt een schouder waarop kan worden uitgehuild. 

Kortom, een maatje is dus gewoon een maatje. Een mens die een stukje mee loopt 

in het leven van een ander mens. In het tempo van die ander, op basis van 

gelijkwaardigheid. 

Van schuldhulpmaatje naar Budgetmaatje  

In het jaarverslag 2014 werd reeds gemeld dat per 1 januari 2015 

overgestapt zou worden naar Samen010. In 2015 hebben zij de 

opleiding en verdere begeleiding van ons project verzorgd. De 

samenwerking wordt als plezierig ervaren. De begeleiding is 

inhoudelijk goed, het cursusaanbod is gevarieerd. 

Coördinator 

Nadat Pieter van Wijk eind vorig jaar stopte als coördinator was er, ondanks vele 

oproepen, helaas niet direct een nieuwe coördinator beschikbaar. Om het werk van 

Budgetmaatjes goed door te laten draaien is er voor gekozen om Elske Thomassen 

(coördinator Budgetmaatjes bij Samen 010) voor 10 uren per week in te huren vanaf 

1 oktober 2014. Gelukkig zijn er in de loop van 2015 nieuwe coördinatoren 

gevonden. Op 1 september zijn ze met de werkzaamheden gestart. Onderling is 

afgesproken dat Bouwen Mooldijk daarbij als het gezicht van het project naar buiten 

toe op zal treden. Tot 1 september heeft Elske Thomassen van Samen010 deze 

functie op zich genomen. De termijn waarop een nieuwe coördinator beschikbaar 

zou zijn was niet bekend. Daarom heeft ze alleen indien nodig nieuwe activiteiten 

opgestart en geïnvesteerd in netwerken. Per 1 september is ze voor gemiddeld 2 uur 

per week beschikbaar als adviseur van en vraagbaak voor de huidige 

coördinatoren. Iets waar de coördinatoren blij mee zijn. 

Maatjes 

Helaas begon het jaar niet goed. Op 1 januari werden we opgeschrikt door het 

overlijden van één van de maatjes. 

“Wat hebben de maatjes weer veel werk verzet”. Als coördinatoren hebben we 

waardering voor onze maatjes. Allemaal betrokken mensen die vaak meer doen 

voor de hulpvragers dan van hen wordt gevraagd. Voor de cijfers verwijzen we naar  

elders in dit jaarverslag. Ieder maatje begeleidt één of meerdere hulpvragers. 

 



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

10 

 

 

Intervisie 

Een aantal keer per jaar ontmoeten de maatjes elkaar tijdens de zogenaamde 

intervisie. Op deze avonden worden de maatjes bijgepraat over van belang zijnde 

zaken. Ook worden de vragen, welke bij de maatjes leven, besproken zodat andere 

maatjes daar weer van kunnen leren. Voor het werk van dit project zijn deze 

avonden belangrijk. Daarom wordt van de maatjes verwacht dat ze minimaal 5 van 

deze avonden bezoeken. 

Financiën 

Hiervoor verwijzen we naar het financiële jaarverslag van de penningmeester van 

Vrede voor de Stad. 

Hulpvragers 

Inhoudelijk gaan we in dit jaarverslag uiteraard niet in op de 

hulpvragers die door de maatjes worden begeleid. Het zijn 

allemaal intensieve “dossiers” waarin van de maatjes vaak veel 

inzicht, geduld, luisteren, kennis, inlevingsvermogen, enz. wordt 

gevraagd. Voor wat betreft de rol van en de samenwerking met 

het CJIB en de Belastingdienst is er nog veel te winnen. 

Oplossingsgericht overleg verloopt vaak heel moeizaam. 

Contacten met gemeente 

De contacten met de gemeente Nissewaard zijn 

uitstekend. Voor Budgetmaatjes is bij de afdeling 

schuldbemiddeling een vaste contactpersoon. 

Maatjes helpen 1x per 14 dagen bij de workshop 

dossiervorming. Ook schuiven we regelmatig aan bij 

het kwartaaloverleg met wethouder D. van der 

Schaaf.  De wethouder bezocht dit jaar eenmaal een 

intervisiebijeenkomst. Daarbij heeft hij zich naast het 

uitreiken van een aantal certificaten ook laten informeren over ons werk. Zaken die 

hij daarbij heeft genoteerd heeft hij vervolgens besproken op het stadhuis en 

teruggekoppeld. 

Contacten met de stuurgroep 

De contacten met de stuurgroep verlopen via Piet Paauw. Maandelijks voor de 

stuurgroepvergadering  rapporteren wij via hem aan de stuurgroep. Ook was er 

eenmaal direct overleg met hem. 

Netwerk 

Door de nieuwe coördinatoren is veel tijd besteed aan het opbouwen van een 

netwerk. Dit om in gevallen waar nodig direct te kunnen beschikken over de juiste 

kennis. Er zijn contacten geweest met organisaties binnen Nissewaard, welke ook 

actief zijn op ons werkterrein. Dit om te bekijken wat we voor elkaar kunnen 

betekenen. Er werd een enquête van een politieke partij in Nissewaard over 

armoede ingevuld. 
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Budgetmaatjes in cijfers  
 

ORGANISATIE: 

Maatjes actief (w.o. 2 

coördinatoren) 

9  (per 31 december 2015) 

Maatjes met time out 2  (niet bekend wanneer weer inzetbaar) 

Nieuwe maatjes 4  Hebben de basiscursus gevolgd en inzetbaar 

4  Gaan basiscursus begin 2016 volgen 

2  Gaan mogelijk 3e kwartaal naar basiscursus 

Maatjes gestopt 1 Na een aantal jaren gestopt 

1 Kreeg een baan 

1 Achtte zich niet geschikt als Budgetmaatje 

(had  basiscursus nog niet gevolgd) 

3 Reden onbekend 

Coördinator/adviseur 1 

Externe deskundige 1 Specialiteit verzekeringen 

1 Specialiteit hypotheken 

1 Juriste (tevens maatje) 

Geschat aantal contacten met 

hulpvragers 

Ca. 270 (Bezoeken, telefonische- en mail 

contacten) 

Aantal intervisies 7 

Cursussen meetellend voor 

certificering 

5 Basiscursus  

27 Dagdelen 

HULPVRAGERS: 

Aantal aanmeldingen 17 

Aantal intakes 11 

Aantal koppelingen 10  (niet iedere hulpvrager is na intakegesprek 

gekoppeld) 

Aantal na intake niet gekoppeld  1 Wegens begeleiding door werkgever 

1  Wegens het overnemen van de schulden door 

de  werkgever waardoor hij/zij begeleiding niet 

meer nodig vond 

1 Koppeling moet nog plaatsvinden 
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Hulpvragers die worden begeleid 15 (Per 31 december 2015) 

Hulpvragers beëindigd 1 Zag zelf na overleg met haar/zijn 

maatschappelijk werker af van begeleiding vanuit 

BM 

1 Heeft nooit contact opgenomen voor intake  

Hulpvragers aangemeld via 2 Voedselbank 

5 Gemeente Nissewaard 

2 Ons zelf gevonden 

2 Via een Budgetmaatje 

4 Via kerken 

1 Via hulpvrager 

1 Pameijer 

Hulpvragers op wachtlijst 3 

Opmerking: Alle cijfers in dit verslag zijn bij benadering 

 

 
Namens de projectgroep Budgetmaatjes, 

 

Bouwen Mooldijk, coördinator 
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Jaarverslag 2015 Project Vluchteling, Kerk en Maatschappij  (VKM) 

 

Het jaar 2015 was een jaar met weinig activiteiten onzerzijds. Dat klinkt paradoxaal, 

maar is toch de werkelijkheid. Het vluchtelingenvraagstuk dat de Nederlandse 

samenleving ervaart heeft in Nissewaard weinig aandacht gekregen. Dit kan 

overigens snel veranderen. Immers, het gemeentebestuur heeft bij herhaling 

aangegeven dat ze haar verantwoordelijkheid niet zal ontlopen als er een beroep 

op haar gedaan wordt voor huisvesting. Daarbij wordt geopteerd voor huisvesting 

van mensen met een (eventueel tijdelijke) verblijfsvergunning. Als dat wordt 

geeffectueerd, kan zoals gezegd, de situatie snel wijzigen, en is een beroep op 

vrijwilligers ter ondersteuning noodzakelijk.  

Naast de mogelijke taken die op ons af kunnen komen, blijven we mensen uit de 

doelgroep, waar gewenst, ondersteunen bij met name juridische problemen.  

Namens de projectgroep VKM, 

Gerrit van Buuren en Henk den Haan 
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Jaarverslag 2015 Voedselbank Spijkenisse e.o.  

 
Omdat de voedselbank sinds 12 februari 2014 een zelfstandige stichting is, verwijzen 

we u voor de gegevens over 2015 naar het separate jaarverslag dat door Stichting 

Voedselbank Spijkenisse e.o. is uitgebracht.  
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Jaarverslag 2015 Project Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd (Wmo&J) 

Het jaar 2015 was gepland een overgangsjaar te zijn voor wat betreft overheveling 

van taken van Rijk en Provincie naar de Gemeenten van de Jeugdzorg, delen van 

de AWBZ (sociale werkvoorziening, Wajong, hulp aan huis voor ouderen en chronisch 

zieken), en uitvoering van de Participatiewet. Tevens was het de opdracht zo’n 20 

procent te bezuinigen, omdat volgens de regering de gemeenten dichter bij de 

burgers staan en zij daardoor een beter inzicht hebben en efficiënter kunnen 

werken. Deze bezuiniging geldt ook voor de Huishoudelijke Hulp(HH) en het 

Collectief Vervoer(CV) die al via de gemeente geregeld werden.  Ook vergde in 

Spijkenisse de samenvoeging met Bernisse tot Nissewaard extra aandacht. 

De Wmo is er om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen in en aan de 

samenleving, dus ook de mensen met zowel lichamelijke als geestelijke beperkingen. 

Vrede voor de Stad heeft een zetel in de Adviesraad Wmo&J, die de burgers 

vertegenwoordigt en het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en 

ongevraagd adviseert over Wmo&J-onderwerpen (meestal) voordat die door de 

gemeenteraad behandeld worden. 

De raad heeft 14 leden waarvan er 5 in de voormalige gemeente Bernisse wonen. 

Door de gemeentelijke beleidsambtenaren werd de Adviesraad Wmo&J meestal al 

in een vroeg stadium bij de beleidsstukken betrokken, waardoor meedenken 

eenvoudiger en de invloed groter was. Maar vaak was er ook onvoldoende tijd voor 

het normale adviestraject waardoor we nogal onder druk stonden om tijdig te 

kunnen adviseren. 

Onderwerpen waar de raad zich mee bezig gehouden heeft zijn onder andere: 

 Mantelzorgmiddelen, mantelzorgcompliment, waardering en ondersteuning 

mantelzorgers en respijtzorg. Hoe overbelasting van mantelzorgers te 

voorkomen? 

 Regiovisie en aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en 

vrouwenopvang . 

 Klachtenregeling en ombudsman. 

 Kern- en wijkgericht werken. 

 Jeugdwet, jeugdbeleid en jeugdhulp. 

 Mede ondersteunen van het opzetten van de “Vacaturebank Nissewaard 

voor elkaar” (zie de website www.nissewaardvoorelkaar.nl ). 

 Sociaal isolement van ouderen. 

 Collectief vervoer. 

 Huishoudelijke hulp. Algemene voorziening of maatwerkvoorziening? 

 Stapeling eigen bijdragen. 

 Het keukentafelgesprek. 

 De inwonersenquête. 

 Het persoonlijk minimabudget. 

 Beleidsregels maatschappelijke opvang. 

 Beschermd wonen. 

 Jeugd betrekken bij beleidsvoorbereiding. 

 Transitie en transformatie in het sociaal domein. 

 Raadplegen achterban. 

 Toegankelijkheid van de Stoep en het veilig kunnen oversteken van de 

http://www.nissewaardvoorelkaar.nl/
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Groene Kruisweg voor voetgangers. 

 Het opzetten van een nieuwe website (www.wmoadviesraadnissewaard.nl ). 

 

De niet aan geheimhouding gebonden onderwerpen en overige “Wmo&J-achtige” 

zaken worden maandelijks besproken met de leden van de Kerngroep-Wmo&J, 

waarvan de bezetting momenteel mager is. Twee van de drie leden zijn lid van de 

Adviesraad Wmo&J. 

Namens de Kerngroep Wmo&J, 

Rinus Rentmeester, lid Adviesraad Wmo & Jeugd Nissewaard. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wmoadviesraadnissewaard.nl/
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Financiën 
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Overzicht gegevens 

Website Vrede voor de Stad: www.vredevoordestad.nl   

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24400222   

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 

Website stichting Leergeld:            www.leergeld.nl/locaties/voorne-putten 

Website Wmo-adviesraad  www.wmoadviesraadspijkenisse.nl  

 

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

Bankrekeningnummers: 

 NL60 INGB 0009687591   t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

 NL42 RABO 0121484912  t.n.v. Stichting Voedselbank Spijkenisse e.o. 

 NL35 RABO 0119080117  t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten  

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

worden gestort op rekening  NL60 INGB 0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad 

te Spijkenisse onder vermelding van de naam van het project 

 

Nieuwsbrief Vrede voor de Stad: nieuwsbrief@vvds.nl 

Secretariaat: secretariaat@vvds.nl 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB): idb@vvds.nl 

 

Raadpleeg voor alle mailadressen de website. 

      
 

Stichting Vrede voor de Stad,  stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken en 

stichting Leergeld hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

  

 

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds 
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