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Voorwoord  
 

Hierbij presenteert het bestuur van de stichting Vrede voor de Stad het jaarverslag 

over het jaar 2016. In dit jaarverslag schrijf ik voor het eerst als voorzitter een 

voorwoord. Dit doe ik met gemengde gevoelens.  

Allereerst, omdat ik officieel eind december, maar praktisch gezien per 1 januari 

2017 dhr. Gerrit van Buuren als waarnemend voorzitter ben opgevolgd terwijl hij 

waarnam in verband met de ziekte van voorzitter ds. Arie van Ek. En Arie had in 2014 

als adjunct voorzitter zijn verantwoordelijkheid opgepakt na het overlijden van 

toenmalig voorzitter ds. Arjen van Groos. Ik wil als nieuwe voorzitter niet voorbijgaan 

aan het persoonlijke leed wat dit mee heeft gebracht en nog dagelijks meebrengt in 

het gezin Van Groos en het gezin van Arie en onze secretaris Marieke van Ek.  

Als stichting die ooit begon als een gebedsgroep past het ons om niet alleen te 

bidden voor het werk van onze handen, maar ook voor de mensen die wekelijks of 

zelfs dagelijks invulling geven aan hun diaconale roeping en hun gezinnen en 

dierbaren. Iemand noodgedwongen opvolgen, omdat de ander niet langer kan, is 

het opvullen van een leegte die uit nood en verdriet is geboren. 

Ten tweede is er ook een gevoel van dankbaarheid. Het was een lang gekoesterd 

verlangen om als predikant mijn beschikbare tijd meer in te vullen met de diaconale 

opdracht van de kerk. Mezelf inzetten voor de werken van barmhartigheid en 

gerechtigheid in de wereld om ons heen. Zij het nu vooral in bestuurlijke zin, maar 

toch hecht ik er grote waarde aan dat het gepredikte Woord van naastenliefde en 

dienstbaarheid ook handen, voeten en een gezicht krijgt.  

Daarnaast ben ik dankbaar dat de kennis en ervaring van Gerrit van Buuren gelukkig 

nog wel even voor het bestuur en de stichting behouden blijven en met de komst 

van mw. Anne Marie Koopman is het bestuur zelfs verder versterkt. 

Ten derde, omdat ik het grootste deel van het verslagjaar geen onderdeel 

uitmaakte van het stichtingsbestuur. Ik heb voor dit voorwoord dan ook voor een 

belangrijk deel geput uit de bijdragen van de coördinatoren. Als voorzitter ben ik 

dankbaar, dat de coördinatoren deze belangrijke spilfunctie willen vervullen tussen 

het bestuur en de vele vrijwilligers. Dat de gevangenen in de Hartelborgt bezocht 

worden, mensen in financiële nood steun en een luisterend oor bij een 

Budgetmaatje vinden, vluchtelingen en statushouders niet alleen staan in het zoeken 

naar een (tijdelijk) waardig bestaan in Nederland, medeburgers de steun en zorg 

waar ze voor in aanmerking komen ook daadwerkelijk ontvangen en ze niet tussen 

wal en schip vallen.  

Voor het werk van Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken verwijs ik naar het 

separate jaarverslag van deze stichting. Feit blijft dat dit project veruit het grootste 

en meest omvattende is voor Vrede voor de Stad. Het gaat echter niet altijd om de 

grootte, maar om de betekenis en het verschil dat het werk maakt in de persoonlijke 

levens van kwetsbare mensen. 

 

Tot slot ben ik dankbaar dat de leden van de gebedsgroep samen met de leden 

van de opgeheven Raad van Kerken in de per 1 januari 2017 gevormde 

projectgroep Bron van Vrede Gods nabijheid mogen ervaren in elkaar bij het 
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organiseren van diensten, activiteiten en vergaderingen ter bezinning op en 

ondersteuning van het werk van Vrede voor de Stad in het bijzonder en ontmoeting 

rondom geloofs- en levensvragen in het algemeen. Ook daarin is het gebed een 

dragende kracht. We hopen dat de leden van de deelnemende kerken en 

gemeenten ook in gebed het werk van Vrede voor de Stad blijven steunen. 

Daarentegen hebben we per 1 januari 2017 ook één projectgroep minder onder de 

‘vlag’ van Vrede voor de Stad. Projectgroep stichting Leergeld Voorne-Putten is ooit 

met hulp van Vrede voor de Stad opgericht door vrijwilligers te werven, maar stond 

al snel als zelfstandige stichting op eigen benen. Jarenlang werd  Leergeld tot de 

projectgroepen gerekend, zeker gezien de nauwe samenwerking. Per 1 januari 2017 

zal, na goed overleg tussen beide besturen, niet langer gecommuniceerd worden 

als onderdeel van Vrede voor de Stad. De goede en nauwe samenwerking zal 

echter gecontinueerd worden. 

 

Tot slot dank ik vanaf deze plaats alle sponsoren en partners op wie we ook in het 

achterliggende jaar 2016 weer mochten rekenen. We hopen dat zij ons ook in 2017 

blijven steunen, zodat ons belangrijke werk doorgang kan vinden. 

 

Ds. Lennart van Berkel 
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Jaarverslag bestuur  

 

De stuurgroep van Vrede voor de Stad kwam in 2016 tien maal bij elkaar om te 

vergaderen. Tijdens een van die vergadering werd het besluit genomen om niet 

meer te spreken van stuurgroep maar van bestuur. Dit is naar buiten toe duidelijker 

en correcter geformuleerd. Tijdens de vergaderingen was er aandacht voor alle 

projecten van Vrede voor de Stad. Uiteraard was er bij het ene project meer te 

bespreken of te beslissen dan bij het andere project. Het project BudgetMaatjes is 

zo’n project dat enorme groei doormaakt en daarom veel aandacht nodig heeft. In 

de afzonderlijke jaarverslagen kunt u lezen waar de projecten zich mee bezig 

hebben gehouden in 2016. 

Vanuit het secretariaat werden contacten onderhouden met de coördinatoren van 

de verschillende projectgroepen, met de gemeente, met sponsoren, met 

voorgangers en met diverse landelijke organisaties. 

We zijn blij dat wij begin januari mevr. Anne Marie Koopman mochten verwelkomen 

in het bestuur.  

Vanaf mei verschijnen er weer maandelijks nieuwsbrieven. We zijn verheugd dat 

Bouwen Mooldijk deze belangrijke taak op zich heeft willen nemen. De 

nieuwsbrieven zijn voor Vrede voor de Stad een onmisbaar stuk 

informatievoorziening naar de vrijwilligers, de kerken, de sponsoren en allen die 

belang stellen in de activiteiten van Vrede voor de Stad.  

De relatie die we hebben met de gemeente Nissewaard wordt door ons zeer 

gewaardeerd. Elk kwartaal heeft een delegatie van het bestuur overleg met 

wethouder D. van der Schaaf en een beleidsmedewerker. Bij dit overleg zijn vaak 

ook de coördinator van de Voedselbank en een vertegenwoordiger van stichting 

Leergeld aanwezig .  Ook voor het project BudgetMaatjes geldt dat er een goede 

samenwerking is met de gemeente Nissewaard.  

Begin 2016 is het bestuur van Vrede voor de Stad benaderd door de Raad van 

Kerken in Spijkenisse om te praten over een mogelijke samenwerking. Na diverse 

overleggen heeft dit inderdaad geresulteerd in een mooie samenwerking. Samen 

met de projectgroep gebedsbijeenkomsten  vormt de voormalige Raad van Kerken 

vanaf januari 2017 de nieuwe projectgroep Bron van Vrede.  

Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een project 

geweest waarvoor VvdS zich heeft ingezet.  

Na uitvoerig overleg tussen beide stichtingsbesturen is daarom besloten om met 

ingang van 2017 Leergeld niet langer als een project van VvdS te beschouwen.  

Ook dit jaar werd de inbedding van de activiteiten in de kerken verstevigd door de 

zogenaamde Vrede-voor-de-Stad-zondag die op zondag 9 oktober werd 

gehouden.  Op woensdag 12 oktober vond de jaarlijkse uitzenddienst plaats in de 

Dorpskerk van Spijkenisse waarbij vrijwilligers zich opnieuw voor een jaar verbonden 

aan een project. Ook dit jaar ontving iedere vrijwilliger een persoonlijke Bijbeltekst 

waarna allen Gods zegen ontvingen. Tijdens deze bijeenkomst werd  melding 

gemaakt van bovengenoemde samenwerking en werd de start aangekondigd van 

de projectgroep Bron van Vrede. Naast de uitzendbijeenkomst waren er twee 
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gebedsbijeenkomsten; een in de Felicitaskerk en een in de Schuilplaats.  

 

De  kerken vormen het hart van Vrede voor de Stad. Zij hebben zich verenigd om de 

handen te vouwen en de handen uit de mouwen te steken voor de inwoners van 

Nissewaard. Het is daarom goed dat de verschillende diaconieën, diaconale 

commissies en de Parochiële Charitas Instelling van de kerken in Spijkenisse én de 

voormalige gemeente Bernisse elkaar ontmoeten in het Interkerkelijk Diaconaal 

Beraad (IDB). Daarin overlegt men onderling over diaconale zaken en worden 

onderwerpen besproken die allen raken. De jaarvergadering van Vrede voor de 

Stad met de presentatie van de jaarstukken vindt ook plaats tijdens een vergadering 

van het IDB.  

 

De financiën vormden in het verslagjaar een voortdurende  en groeiende bron van 

spanning. We mochten met blijdschap constateren dat we het jaar met een positief 

saldo konden afsluiten.  

Aan het einde van het verslagjaar zijn we dankbaar dat onze vrijwilligers opnieuw de 

handen uit de mouwen konden én wilden steken voor het werk van Vrede voor de 

Stad.  Met alle activiteiten van Vrede voor de Stad willen we God en onze naasten 

dienen. Om vrede te bewerken voor onze stad. Onder de zegen van onze God. 

 

Namens het bestuur 

Marieke van Ek, secretariaat 

met dank aan: Elly Hoorens, notulist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Dorpskerk vindt jaarlijks  in oktober de 

uitzendbijeenkomst van alle vrijwilligers plaats. 
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Jaarverslag 2016 Bezoekproject Hartelborgt 

 

In 2016 hebben we iedere tweede 

woensdag van de maand met een groep 

vrijwilligers van Vrede voor de Stad de 

Hartelborgt bezocht. Vaak konden drie 

groepen worden bezocht, maar een 

enkele maal zaten we op twee groepen 

en zelfs soms op maar één groep.  Dat 

betekent dat we per keer zo’n tien tot 

dertig jongens konden bereiken. Deze 

bezoeken verlopen altijd heel wisselend.  

 

 

 

Soms vraag je je af of het wel gewaardeerd wordt, maar van de groepsleiding 

krijgen we te horen dat het zeker wel wordt gewaardeerd. 

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 een spelletje mee 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 is een aantal vrijwilligers ook surveillant geweest bij 

examens. 

 

In het vrijwilligersbestand zit wat stagnatie. Een aantal vrijwilligers heeft een tijdje 

geen bezoeken kunnen doen door ziekte of door ziekte van naasten, maar gelukkig 

is er in 2016 ook weer een nieuwe vrijwilliger bij gekomen. 

Er is wel heel veel behoefte aan wat meer vrijwilligers zodat we weer meer groepen 

kunnen bezoeken. 

 

Namens het bezoekproject de Hartelborgt 

Ben van Duin, coördinator 
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Stichting Leergeld Voorne-Putten in 2016 

 

Stichting Leergeld Voorne-Putten heeft als 

missie dat alle kinderen mee kunnen doen 

aan een sportieve of culturele activiteit. 

Ook in 2016 zijn we hier weer in geslaagd. 

In ruim negentig procent van de gevallen 

betrof het sportactiviteiten. In tien procent ging het om culturele en school 

gebonden activiteiten als schoolreisjes en schoolkampen. Hiervoor worden de 

uitkeringen die ouders krijgen, de zogenaamde kindbijdragen, aangewend. De 

meerkosten worden door stichting Leergeld aangevuld. 

Daarnaast ontvangen we steun van de gemeente Nissewaard in het kader van de 

armoedebestrijding, vooral onder kinderen. Het betreft hier speciaal de doelgroep 

van gezinnen die wel een ‘redelijk inkomen’ hebben, maar die door schuldsanering 

of andere oorzaken geen of onvoldoende middelen hebben om de kinderen deel 

te laten nemen aan een activiteit. 

Over de besteding van deze gelden en de verantwoording hiervan is een aantal 

malen overleg gepleegd met wethouders en beleidsmedewerkers. 

In het afgelopen jaar is door Tafelronde 108 weer een Sinterklaasfeest 

georganiseerd. Aan 45 kinderen werd een pakje uitgereikt van Sint of Piet. Er was 

een traktatie en voor de ouders was er koffie en thee.  

Ook de kerken, een aantal particulieren en zogenaamde serviceclubs laten zich niet 

onbetuigd.  

Toch blijft geldwerving een voortdurend punt van aandacht; immers, onze 

inkomsten zijn incidenteel terwijl er vaak langdurige uitgaven tegenover staan.  

Verder is het prettig te kunnen melden dat twee vacatures, die van secretaris en die 

van een algemeen bestuurslid, weer vervuld zijn. 

Tot slot zij vermeld dat er door de voorzitter van stichting Vrede voor de Stad en de 

voorzitter van stichting Leergeld een gezamenlijke brief is verzonden waarin 

(nogmaals) uiteengezet is dat beide stichtingen zelfstandig zijn, ieder met een eigen 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel, met eigen statuten en een eigen bestuur 

met eigen verantwoordelijkheden.  

Er is in de loop van de tijd het misverstand ontstaan dat stichting Leergeld een 

project van Vrede voor de Stad was, omdat Vrede voor de Stad in onze opstartfase 

tien jaar geleden vrijwilligers voor ons geworven heeft. Hoewel wij elkaar een warm 

hart toedragen is dit nooit de feitelijke formele situatie geweest. Het leek beide 

besturen goed en gewenst om deze duidelijkheid te verschaffen. Dit is dan ook de 

laatste bijdrage van stichting Leergeld aan het jaarverslag van stichting Vrede voor 

de Stad. 

Wat wel blijft is de onderlinge uitwisseling van informatie, waar relevant, tussen beide 

stichtingen. Zo trekken beide stichtingen samen op rondom de uitvoering van het 

armoedebeleid van de gemeente Nissewaard en zijn de lijnen, tussen VvdS 

algemeen en het werk van de Voedselbank en van BudgetMaatjes in het bijzonder, 

heel kort. 
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Dankzij de inzet van een achttal vrijwilligers, de zogenaamde intermediairs die de 

huisbezoeken doen, is het mogelijk dat wij al deze gezinnen helpen. Wij hopen dan 

ook dat zij in 2017 met het zelfde enthousiasme hun werkzaamheden zullen doen. 

 

Namens stichting Leergeld Voorne – Putten 

Wil Braun, voorzitter 
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Jaarverslag 2016 project BudgetMaatjes 

 

Schulden daar kies je niet voor  

“Mensen met schulden hebben het vaak aan zichzelf te 

danken dat ze in zo’n situatie terecht zijn gekomen. Ze 

maakten onverstandige keuzes of geven hun geld verkeerd uit”. Je hoort het nogal 

eens als je vertelt dat je BudgetMaatje bent. 

Onwillekeurig denken we dan aan de reactie van 

Paul Scheerder. Paul was één van de mensen die 

werd gevolgd in het tv-programma “Schuldig”. Een 

serie die door veel mensen werd bekeken. 

Scheerder doet in de Amsterdamse Vogelbuurt 

ongeveer het zelfde werk als wij in Nissewaard. Toen 

hij werd geconfronteerd met de uitspraak dat 

mensen hun geld verkeerd uitgeven was zijn 

antwoord:  “Welk geld, de mensen hebben niets. Het 

weinige dat er is daar ligt vaak beslag op of gaat op aan afbetalingsregelingen”.  

Paul staat misschien wel model voor onze BudgetMaatjes. Zij doen hun werk vaak 

onder moeilijke omstandigheden. Hulpvragers met geen of nauwelijks geld. 

Hulpvragers waar de deurwaarders elkaar verdringen, waar incassobureaus mensen 

onder druk zetten om toch maar een regeling te treffen daar waar er geen geld 

voor is. Hulpvragers die uit hun woning dreigen te worden gezet of dreigen te 

worden afgesloten van energie. Waar je een beschermende rol van de overheid 

mag verwachten ervaren zij het tegendeel. Een overheid die er te vaak vanuit gaat 

dat een hulpvrager niet wil betalen in plaats van niet kan.  

Een leven in schulden, daar kies je in het algemeen niet voor. Vaak overkomt het je. 

Je verliest je baan, je gaat scheiden, of je wordt ziek. Leefde je al op of rond het 

minimum dan betekent dat maar al te vaak het laatste zetje naar een leven met 

schulden. 

Natuurlijk zijn er ook hulpvragers die, wanneer ze andere keuzes hadden gemaakt, 

misschien niet in de schulden waren gekomen. Wanneer mensen lange tijd in een 

situatie rond het minimum leven, beïnvloedt dat echter hun denken en handelen. 

Ook horen we regelmatig dat ze uit gezinnen komen waarin ook al met schulden 

werd geleefd. Ze hebben daardoor nooit geleerd om met geld om te gaan.  

In deze complexe situatie  hebben de BudgetMaatjes hun werk in het afgelopen 

verslagjaar gedaan. 

 

Op schulden rust een schroom  

Afgelopen jaar vond een flink aantal hulpvragers de weg naar ons project. Meestal 

werden ze doorverwezen door een andere organisatie. Het valt op dat steeds meer 

mensen de weg naar BudgetMaatjes weten te vinden. We denken dat zij die zich bij 

ons melden echter het topje van de ijsberg vormen. Op schulden rust o.i. nog steeds 

een grote schroom. Daardoor komen mensen vaak te laat bij ons. Van hen die wel 

bij ons aanklopten woonde overigens niemand in de voormalige gemeente Bernisse. 
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BudgetMaatjes maken het verschil  

Situaties van hoge schulden waarin eigenlijk nauwelijks lichtpuntjes zijn. Kun je dan als 

BudgetMaatje wel iets betekenen? Het lijkt een bijna onmogelijke missie waaraan je 

begint. Soms wordt een koppeling met succes afgerond, soms lukt het ook niet om 

een koppeling succesvol te beëindigen. In dat laatste geval besluit je dan vaak 

samen om afscheid van elkaar te nemen. Een beslissing die vaak met “pijn in het 

hart” wordt genomen. Door zowel het maatje als door de coördinatoren. In zo’n 

geval weegt het advies van het maatje zwaar mee. 

Gelukkig worden er ook veel begeleidingen met een beter gevoel afgesloten. Hulp 

is niet meer nodig omdat hulpvragers aangeven het zelf weer te kunnen.  

Heel vaak horen we van hulpvragers dat ze veel steun vinden bij hun maatje. Dat 

horen we zowel van hulpvragers die nog worden begeleid als van hulpvragers 

waarbij de begeleiding inmiddels is gestopt. Soms lijkt het dat er niet zoveel succesjes 

worden geboekt. Van de hulpvragers zelf horen we dat de begeleiding door een 

maatje voor hen wel degelijk als steun ervaren wordt. 

 

BudgetMaatjes in 2016 

In dit jaarverslag hebben we vooral stilgestaan bij de situatie waarin de maatjes hun 

werk doen. Rust is er daarbij nooit. Ook niet in 2016. 

Was het qua aanmeldingen in de eerste helft van 2016 nog rustig, in de tweede helft 

barstte het los. Zoveel zelfs dat er een wachtlijst ontstond. In eerste instantie kon deze 

nog worden weggewerkt doordat lopende begeleidingen afliepen. Ook namen 

enkele maatjes er nog een hulpvrager bij. Later ging dat niet meer. Meerdere 

aanmeldingen per week (één keer zelfs vijf) kun je niet meer aan. Op dat moment 

moeten er dus mensen  worden teleurgesteld. Mensen waarvan je weet dat ze de 

hulp hard nodig hebben. Voor de coördinatoren is dat misschien wel het moeilijkste 

stukje van het werk. 

De dossiers worden ook steeds zwaarder. Naast het maatje zijn er soms één of 

meerdere (professionele) hulpverleners bij de hulpvrager betrokken. Bij de 

doorverwijzingen valt het tevens op dat deze nauwelijks vanuit de kerken komen.  

In 2016 is door de coördinatoren wederom tijd geïnvesteerd in het netwerken. Ze 

nemen daartoe deel aan verschillende netwerkbijeenkomsten welke in Nissewaard 

worden gehouden. Ook is er met tal van organisaties kennis gemaakt en zijn er 

daardoor goede contacten ontstaan. Contacten die tot doorverwijzingen leiden.   

 

De contacten met de gemeente Nissewaard zijn wat aan het verschuiven. Eerder 

was er met name contact met de afdeling Schuldbemiddeling, tegenwoordig is dat 

veel meer met de afdeling Preventie.  

De BudgetMaatjes doen hun werk onder moeilijke omstandigheden. Dat schreven 

we reeds. Hulpvragers komen vaak bij ons als het te laat is. Om o.a. de hulpvragers 

eerder in zicht te krijgen is in de tweede helft van 2016 gestart met een 

doorontwikkeling van BudgetMaatje. Het concept van deze doorontwikkeling is 

inmiddels met de maatjes besproken. Het bestuur van Vrede voor de Stad zal deze 

doorontwikkeling in het eerste kwartaal van 2017 bespreken.  

 



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

12 

 

Bij BudgetMaatjes gaat het om het begeleiden van mensen met (dreigende) 

problematische schulden. Het project kan echter alleen maar slagen wanneer je 

kunt beschikken over een gemotiveerd en kundig team van BudgetMaatjes. Als 

coördinatoren zijn we blij over zo’n team te beschikken. Onze dank gaat dan ook uit 

naar de maatjes. 

 

Namens het project BudgetMaatjes 

Bouwen Mooldijk, coördinator 

 

 

Zie pagina 13 voor de bijlage BudgetMaatjes in cijfers.  
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Maatjes: 

Maatjes met time 

out 

  2   

Maatjes actief (w.o. 2 coördinatoren) 1 januari 2016   9 

Maatjes opgezegd     3 

  gecertificeerd 2   

  niet gecertificeerd 1   

Maatjes nieuw     5 

  gecertificeerd 2   

  niet gecertificeerd 3   

Maatjes gecertificeerd en actief (w.o. 2 coördinatoren)    

31 dec 2016 

  9 

Maatjes niet gecertificeerd  31 december 2016   6 

Hulpvragers: 

Hulpvragers die worden begeleid 1 januari 2016   15 

  van voor 2015 6   

  uit 2015 9   

Nieuwe koppelingen     15 

  van wachtlijst 2015 2   

  uit 2016 13   

Hulpvragers 

beëindigd 

    13 

  van voor 2015 4   

  uit 2015 6   

  uit 2016 3   

Hulpvragers die worden begeleid 31 december 2016   17 

  van voor 2015 2   

  uit 2015 3   

  uit 2016 12   

Hulpvragers op wachtlijst 31 december 2016   6 

Nieuwe 

aanmeldingen 

  26   

  waarvan niet gekoppeld 7   

      19 

via Advocatenkantoor 1   

  Gemeente afd. Preventie 2   

  Gemeente afd. Schuldbemiddeling 1   

  JOT 1   

  Kerken 1   

  Konnekt 1   

  Kwadraad 1   

  Royal Topzorg 1   

  Schoolmaatschappelijk Werk 2   

  STIMOS 3   

  Zelf 5   

Hulpvragers waarmee intake is geweest   17 
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Jaarverslag 2016 Project Vluchteling, Kerk en Maatschappij  (VKM) 

 

Het jaar 2016 was een jaar met weinig activiteiten onzerzijds. Dat klinkt paradoxaal, 

maar is toch de werkelijkheid. Het vluchtelingenvraagstuk dat de Nederlandse 

samenleving ervaart,  kreeg in Nissewaard aandacht door het besluit van de 

gemeenteraad mee te werken aan een tijdelijke opvang van circa 150 

vluchtelingen. Dit werd mogelijk doordat een ondernemer een pand aan de 

Boyleweg beschikbaar stelde. Het pand is vervolgens aangepast aan de opvang-

bestemming, maar in de loop van 2016 is door het COA (centraal orgaan opvang 

asielzoekers) vooralsnog besloten geen gebruik te maken van het pand. De reden is 

de snel teruggelopen vraag naar geschikte verblijfsruimte voor de doelgroep door 

terugloop van het aantal aanvragen in Nederland. De situatie zou snel kunnen 

veranderen, indien alsnog besloten wordt gebruik te maken van de locatie. De kans 

daarop wordt echter vooralsnog niet groot geacht. Wat blijft is dat de gemeente 

Nissewaard een taakstelling heeft voor wat betreft de permanente huisvesting van 

vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Op dit vlak werkt Vluchtelingenwerk ter 

plaatse samen met vrijwilligers uit diverse geledingen, waaronder de kerken, maar 

een structureel project is daar nog niet uit voortgekomen.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Het pand aan de Boyleweg. 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag stichting Vrede voor de Stad 

 

15 

 

 
 

 

 

 

Jaarverslag 2016 Voedselbank Spijkenisse en omstreken   

 
Omdat de Voedselbank een zelfstandige stichting is, verwijzen we u voor de 

gegevens over 2016 naar het separate jaarverslag dat door Stichting Voedselbank 

Spijkenisse en omstreken is uitgebracht.  
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Jaarverslag 2016 Project Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd (Wmo&J) 

In 2016 ging de gemeente de overgehevelde taken van het Rijk en de Provincie 

uitvoeren zoals de Jeugdzorg, delen van de AWBZ (sociale werkvoorziening, Wajong, 

hulp aan huis voor ouderen en chronisch ziek(en),en de Participatiewet. Tevens met 

de opdracht zo'n twintig procent te bezuinigen, te bereiken doordat de gemeenten 

dichter bij de burgers staan. Die bezuinigingen golden ook voor de Huishoudelijke 

Hulp (HH) en het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) die al via de gemeente 

geregeld werden. 

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 is vertegenwoordigd 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 veertien leden waarvan er vijf in de voormalige gemeente Bernisse 

wonen. 

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

 Minimabeleid en het communicatieplan naar de bevolking. 

 Ongewenste stapeling van de eigen bijdragen. 

 Toegankelijkheid Marktplein en omgeving. 

 Dynamisch Selectiemodel voor de aankoop van goederen en diensten. 

 Gevolgen van de ratificatie van het VN-verdrag voor personen met een 

handicap. 

 Herziening van het zorgstelsel. 

 Aanpassing van bushalteplaatsen. 

 Actieprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. 

 Cliëntervaringonderzoek Wmo&Jeugd. 

 Samenwerking Adviesraden Sociaal Domein; Wmo&Jeugd en Cliëntenraad. 

 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

 Aanpak mensen met verward gedrag. 

 Waardering en ondersteuning mantelzorgers.  

 Opvang van vluchtelingen in AVO. 

 Preventie en vroegsignalering bij schulden. 

 Transformatie Sociaal Domein. 

 Uitbreiding capaciteit Vrouwenopvang. 

 Leerlingenvervoer. 

 Calamiteitenprotocol. 
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 Jeugdgezondheidszorg. 

 Informatievoorziening burgers. 

 Wachttijden aanvragen Wmo&Jeugd 

 Kern- en wijkgericht werken en voorzieningen. 

 Het opzetten van een nieuwe website.  

(zie 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 erg 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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Jaarverslag Interkerkelijk Diaconaal Beraad 

In 2016 is het Interkerkelijk Diaconaal Beraad tweemaal bijeengekomen. 

De bijeenkomst in het voorjaar is tevens de jaarvergadering van Vrede voor de Stad 

en werd gehouden op 21 april. 

Voor de pauze werden de jaarverslagen over 2015 van de stichting Vrede voor de 

Stad en van de stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken besproken. De 

verschillende projecten en activiteiten werden kort toegelicht. De penningmeester 

gaf toelichting bij de Balans en de Staat van Baten en Lasten van beide stichtingen. 

De zorgen rond de financiën van de Voedselbank werden gedeeld met de 

deelnemers. Mede door een bijdrage van € 3.500 van Vrede voor de Stad aan de 

Voedselbank kon ook de Voedselbank het jaar licht positief afsluiten. Voor 2016 

worden fors hogere kosten verwacht voor het transport van de goederen van het 

regionaal distributiecentrum Rotterdam. Het verslag van de kascontrolecommissie 

werd voorgelezen. De vergadering kon instemmen met de jaarverslagen en de 

financiën. Hierop werden de jaarverslagen en de financiën vastgesteld en werd 

decharge verleend aan de penningmeester. 

Na de pauze gaf mevr. Pietje Wildenboer een presentatie over de activiteiten van 

VluchtelingenWerk. We kregen helder inzicht in hoe de hele procedure verloopt van 

binnenkomst in Nederland via asielzoekerscentra tot huisvesting van statushouders; 

of tot terugkeer naar het land van herkomst. 

Deze presentatie was bijzonder actueel tegen de achtergrond van de vestiging van 

de Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) in Spijkenisse. Toelichting werd 

gegeven op de stand van zaken rond de AVO en op de oprichting van een 

platform voor vrijwilligers ter ondersteuning van de vluchtelingen. 

 

De najaarsvergadering werd gehouden op 17 november. 

Het project BudgetMaatjes werd door coördinator Bouwen Mooldijk uitgebreid 

toegelicht.  

Het project stichting Leergeld wordt eind 2016 losgekoppeld van Vrede voor de 

Stad. Dit is in goed overleg tussen beide besturen besloten.  

Over het project Voedselbank werden we bijgepraat door coördinator Anco 

Bonninga. Momenteel worden er 350 pakketten uitgedeeld in Spijkenisse en gaan er 

nog 250 naar de buitenposten. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers heeft al 

resultaat gehad, maar gaat door om nog enkele vacatures in te vullen. Ook de 

zorgen rond de financiën werden gedeeld, want er dreigt een flink tekort over 2016. 

De hogere kosten van het regionaal distributiecentrum Rotterdam zijn daarvan een 

belangrijke oorzaak en de penningmeester hoopt op goede bijdragen van de 

kerken in het vierde kwartaal. 

De komst van het nieuwe project Bron van Vrede wordt toegelicht. Na overleg 

tussen de besturen van Vrede voor de Stad en de Raad van Kerken is besloten dat 

de Raad van Kerken zich opheft en het nieuwe project Bron van Vrede gaat 

vormen. De gebedsdiensten worden onderdeel van de nieuwe projectgroep. 
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Tenslotte wordt de vrijwilligersverzekering van de gemeente Nissewaard onder de 

aandacht gebracht. Deze verzekering is ook van toepassing voor alle kerkelijke 

vrijwilligers. 

 

 

Namens het IDB 

Wim de Vroed, coördinator  

 

 

 

 

Illustratie uit de presentatie van mevr. Wildenboer van VluchtelingenWerk. 
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Financiën 
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Overzicht gegevens 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24400222   

Website Voedselbank:  www.voedselbankspijkenisse.nl 

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

Website Wmo-adviesraad  www.wmoadviesraadnissewaard.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 en omstreken. 

 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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