
Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk 
Openbaar belang: Het versterken van de sociale samenhang en het verbeteren van 

de kwaliteit van leven. 
Het bieden van mogelijkheden voor permanente educatie voor 
volwassenen o.a. t.b.v. hun maatschappelijke participatie. 
 

Visie (wat willen we bereiken): Het bevorderen van educatie gericht op het bijdragen aan de 
vorming en zinvolle vrijetijdsbesteding van jeugdigen.  
 
Burgers waarderen het voorzieningenaanbod met minimaal een 7 
(staat van de gemeente). 
 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

 In algemene zin instandhouding van voorzieningen voor 
sport, ontmoeting, recreatie, kunst en cultuur en 
volwasseneneducatie. V.w.b. de openbare bibliotheek het 
in stand houden en bevorderen van een vrije en 
laagdrempelige informatievoorziening voor alle inwoners 
van Ridderkerk.   

 Het ledenaantal van de bibliotheek v.w.b. jeugdigen van 
13 t/m 17 jaar is in 2010 met 5% toegenomen t.o.v. 2007. 

 De ontwikkeling van de bibliotheek door samenwerking en 
vernieuwing tot kennisbank. 

 Integratie van bibliotheekvestiging Bolnes in 
wijkvoorzieningencentrum. 

Subsidiebedrag: €  1.289.845,- 
Gerealiseerde prestaties:  In 2008 heeft het verhogen van de contributievrije leeftijd 

t/m 17 jaar al geleid tot een stijging van het ledenaantal in 
de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar van 1.716 naar 1.851 
(8%). 

 In 2008 is de vestiging Bolnes ondergebracht in het 
wijkvoorzieningencentrum. 

Vernieuwing 
 In 2008 is de hoofdvestiging heringericht, opgeknapt en 

uitgebreid met een multifunctionele theaterzaal. 
 In 2008 is in alle vestigingen zelfbediening gerealiseerd.  
Samenwerking 
 In 2008 is een fusieplan ontwikkeld door de openbare 

bibliotheken van Ridderkerk, Alblasserdam, Zwijndrecht 
en Dordrecht. 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

 Meerjarige (2008-2010) budgetsubsidie verleend aan 
Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk. 

 In 2008 was het speerpunt van het bibliotheekwerk de 
bestrijding en voorkoming van laaggeletterdheid.  

 
 
 

 
 
 
 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Stichting kunstzinnige vorming ToBe  
Openbaar belang: Het bieden van mogelijkheden voor permanente educatie voor 

volwassenen o.a. t.b.v. hun maatschappelijke participatie. 
 

Visie (wat willen we bereiken): Burgers waarderen het voorzieningenaanbod met minimaal een 7 
(staat van de gemeente). 
 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

Algemeen 
 Instandhouding van voorzieningen voor sport, ontmoeting, 

recreatie, kunst en cultuur en volwasseneneducatie. 
      Hiertoe worden subsidieafspraken gemaakt met de   
      daarvoor in aanmerking komende instellingen. 

Specifiek 
 Het muziekonderwijs moet voor zoveel mogelijk inwoners 

bereikbaar zijn. 
 Verdere vernieuwing en verbreding van het aanbod, 

afgestemd op de vraag en de mogelijkheden van de 
nieuwe locatie in ontmoetingscentrum Het Plein, waardoor 
het bereik wordt vergroot. 

 
Subsidiebedrag: € 684.567 (voorlopige beschikking: € 779.608) 
Gerealiseerde prestaties: In het algemeen kan worden gesteld dat de afgesproken 

prestaties m.b.t. de volgende producten zijn geleverd: 
 voorschoolse en basiscursussen voor jonge kinderen 
 kunstmenu basisonderwijs 
 diverse projecten basisonderwijs 
 projecten brede school Slikkerveer en Verlengde 

Schooldag 
 muziekonderwijs  
 popschool 
 uitvoeringen 

Vooral doordat er in het muziekonderwijs minder leerlingen waren 
dan was geraamd, is de definitieve subsidie bijgesteld van  
€ 779.608 tot € 684.567   
 
 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

 Dienstverlening aan het basisonderwijs is uitgebreid. 
 Gemeente Ridderkerk heeft ter bevordering van de 

deelname door de minima via voorlichting aandacht 
besteed aan de mogelijkheid om een beroep te doen op 
het Maatschappelijk Participatie Fonds. 

 Mogelijkheden van Het Plein worden meer benut; 
concertserie ToBe in Concert en Happy Hour. 

 
 

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Stichting Evenementen Ridderkerk 
Openbaar belang: Versterken van de sociale samenhang en verbeteren van de 

kwaliteit van het leven. 
 

Visie (wat willen we bereiken): Inwoners waarderen de sociale samenhang met minimaal een 7 
(staat van de gemeente). 
Ridderkerk, in het bijzonder het Koningsplein, is een cultureel 
bruisend centrum met evenementen op het gebied van kunst, 
sport, cultuur, markten, feesten etc.  

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

In 2008 wordt evenementenbeleid ontwikkeld. 

Subsidiebedrag: €  48.160 
Gerealiseerde prestaties: De besluitvorming over het evenementenbeleid is verschoven 

naar maart 2009. 
De Stichting Evenementen Ridderkerk heeft in 2008 de 
afgesproken prestaties geleverd (vakantiebesteding, viering 
Koninginnedag, intocht Sinterklaas en de zomeravondconcerten. 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

In 2008 is gewerkt aan de ontwikkeling van een beleidskader voor 
evenementen. 
 
 
 

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Woonvisie 
Openbaar belang: De toegankelijkheid van woningen  
Visie (wat willen we bereiken): De toegankelijkheid van woningen voor mensen met een fysieke 

beperking in de gemeente vergroten door het aanpassen van de 
toegang tot de woningen van Woonvisie. 

Beleidsvoornemens (rol in 
programma): 

Er is een investeringskrediet aangemaakt. Woonvisie krijgt 
gedurende vier jaar per jaar € 250.000 uitgekeerd. 

Subsidiebedrag € 250.000,- 
Gerealiseerde prestaties: In vier jaar tijd worden de volgende werkzaamheden verricht: 

Automatische draaideuropeners:  Brasem, Kamerlingh 
Onnesstraat, Vlietplein; 
Galerij en balkonophoging: Brasem, Goudenregenplantsoen, 
Prunusplantsoen, van Houtenstraat, Spuistraat, Hortensiastraat 
Huijgenssplantsoen 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

Er zijn geen wijzigingen. De projecten liggen op schema. 

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Dynamiek 

Openbaar belang: Versterken van de sociale samenhang en de kwaliteit van leven. 
 
 

Visie (wat willen we bereiken): Een aanbod van voorzieningen en activiteiten voor alle 
Ridderkerkers dat de sociale samenhang in Ridderkerk bevordert. 
Voor die doelgroepen, die specifieke aandacht behoeven omdat 
zij in een achterstandsituatie verkeren, worden speciale 
activiteiten en programma’s gerealiseerd. 
 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

 Realisatie van een multifunctioneel podium voor jongeren 
 Stimuleren van het vrijwilligerswerk in Ridderkerk door het 

werven van meer vrijwilligers. 
 Uitbreiden van het aanbod van VVE-voorzieningen. 
 Het aanbod van activiteiten voor jongeren en tieners dient een 

doorgaande ontwikkelingslijn te hebben, waarbij de activiteiten 
inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd.  

Subsidiebedrag: € 2.081.876,- 

Gerealiseerde prestaties: Dynamiek: 
 Biedt peuterspeelzaalwerk aan in 9 peuterspeelzalen. 
 Beheert 5 wijkcentra in Bolnes, Drievliet, Slikkerveer en het 

centrum. 
 Biedt jongeren- en tienersozen aan in diverse wijken in 

Ridderkerk 
 Voert (ambulant) jongerenwerk uit 
 
Steunpunt Vrijwilligers: 
 de bemiddeling van vrijwilligers naar beschikbare vacatures 
 de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties 
 in samenwerking met het Albeda organiseren van cursussen 

voor vrijwilligers 
 de ondersteuning van het beleidsplatform Vrijwilligers 
 
 
 
 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

 Dynamiek werkt samen met SRS aan een fusie van deze 2 
organisaties tot de stichting Sport en Welzijn. 

 
 
 

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Flexus Jeugdplein 
Openbaar belang: Flexus Jeugdplein biedt allerhande vormen van vrijwillige hulp aan 

jongeren en gezinnen. In 2008 betrof het de volgende activiteiten / 
producten: 

- Schoolmaatschappelijk werk. Laagdrempelige 
ondersteuning aan leerlingen op de scholen.  

- Pak je Kans trajecten. Trajecten voor jeugdigen, die met 
justitie in aanraking zijn geweest de kans biedt om naar de 
oorzaak te kijken en het leven anders in te richten 

- Themabijeenkomsten. Naar gelang de vraag en behoefte 
van ouders die bij het opvoedpunt binnenlopen, wordt 
extra voorlichting ingezet worden.  

- Gezinscoaches. Intensievere (vrijwillige) ondersteuning 
voor gezinnen om weer zaken op orde te krijgen. (duur ca. 
3-6 maanden) 

Visie (wat willen we bereiken): Inzetten op preventieve hulpverlening om grotere problematiek te 
voorkomen en het beroep op de geïndiceerde jeugdzorg te 
voorkomen. 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

Het voornemen is om steeds meer vraaggericht te werken en om 
de coördinatie van deze verschillende soorten hulp via het CJG te 
laten plaatsvinden. In 2008 stond de ontwikkeling van het CJG 
centraal. 

Subsidiebedrag: - Schoolmaatschappelijk werk. € 242.301 
- Pak je Kans trajecten. € 33.968 
- Themabijeenkomsten. € 2.500 
- Gezinscoaches. € 60.321 

 
Gerealiseerde prestaties: Het schoolmaatschappelijk werk is uitgevoerd conform de subsidie 

afspraken. Dat betekent dat er op het VO een bezetting is 
geweest van 1,22 fte en op het PO van 1,26 fte. De Pak je Kans 
trajecten zijn uitgevoerd. Gezinscoaches zijn gestart in het najaar 
van 2008, zodat de behandeling veelal doorliep in 2009. 
 
 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

Flexus Jeugdplein is een van de partners binnen het CJG.  
 
 

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 De Stromen Opmaat Groep 
Openbaar belang: Algemeen:  

1. Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en zelfredzaam deel te 
nemen aan het maatschappelijk verkeer.  
2. Versterken van de sociale samenhang en de kwaliteit van 
leven. 
 
Specifiek (producten/activiteiten): 
Toch Thuis: Inwoners met een beginnende dementie en hun 
mantelzorgers ondersteunen, zodat opname in een tehuis wordt 
uitgesteld. 
Algemeen Maatschappelijk Werk: Het AMW is een eerstelijns 
voorziening voor kortdurende professionele en psychosociale 
hulpverlening bij problemen op gebied van persoonlijk en/of 
maatschappelijk functioneren. 
Sociaal Raadslieden: De sociaal raadslieden bieden sociaal-
juridische dienstverlening aan inwoners die daar behoefte aan 
hebben. In het bijzonder richten zij zich op sociale zekerheid, 
belastingen, wonen, werken, onderwijs, consumentenzaken, 
vreemdelingenzaken, familierechtelijke zaken en de relatie tussen 
burger en overheid  
Naast de individuele hulpverlening houden sociaal raadslieden 
zich onder meer bezig met het signaleren van knelpunten in wet- 
en regelgeving. De signaleringsfunctie is gericht op de 
bevordering van de kwaliteit van het bestaan van individuele 
burgers. 
Coördinator huiselijk geweld: De coördinator huiselijk geweld 
heeft als voornaamste taak het zorgen voor een optimale 
samenwerking tussen deelnemende instanties t.a.v. de 
hulpverlening bij huiselijk geweld. De coördinator heeft ook een 
signalerende functie. 
Jeugdgezondheidszorg: 
Het bieden van preventieve jeugdgezondheidszorg aan kinderen 
in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Tijdens de consultaties, die volgens een 
wettelijk vastgestelde frequentie plaatsvinden, wordt de groei en 
ontwikkelingen van deze kinderen gevolgd. Als deze momenten 
reden tot zorg baren wordt hier extra aandacht aan besteed en 
indien nodig worden de kinderen doorverwezen.   
 

Visie (wat willen we bereiken): Toch Thuis: Het doel is inwoners met beginnende dementie 
langer zelfstandig te laten wonen met behulp van een 
casemanager en zo nodig aanvullende ondersteuning op het 
gebied van activiteiten, maaltijd en sociale alarmering. 
Algemeen Maatschappelijk Werk: Het bevorderen en 
optimaliseren van het functioneren van de mens in wisselwerking 
met zijn omgeving. 
Sociaal Raadslieden: De bereikbaarheid en beschikbaarheid en 
beschikbaarheid van de sociaal raadslieden moet zo goed 
mogelijk aansluiten op de behoefte van de inwoners. In principe is 
de dienstverlening voor alle Ridderkerkers toegankelijk, in het 
bijzonder voor mensen die vanuit een achtergestelde positie over 
onvoldoende vaardigheden en kennis beschikken om van 
relevante wet- en regelgeving gebruik te kunnen maken. 
Daarnaast signalaren de sociaal raadslieden op lokaal en 
regionaal niveau.  
Coördinator huiselijk geweld: We willen bereiken dat inwoners 
die te maken hebben met huiselijk geweld hier zoveel mogelijk 



melding van doen. Daarnaast streven we naar een sluitende 
aanpak op gebied van huiselijk geweld. 
Jeugdgezondheidszorg: 
Goede preventieve zorg en aandacht, waardoor eventuele 
problemen voorkomen kunnen worden.  
 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

Van alle terreinen wordt het bestaande beleid voortgezet en vindt 
integratie plaats in het CJG van het AMW en de 
Jeugdgezondheidszorg.  
 

 
Subsidiebedrag: 

Algemeen maatschappelijk werk € 469.494,00 
Thuiszorg: € 115.079,00 
Sociaal Raadslieden: € 17.024,00 
Coördinator huiselijk geweld: € 26.368,00 
Jeugdgezondheidszorg: € 489.160,00 

Gerealiseerde prestaties: Thuiszorg: Er zijn 140 ouderen individueel begeleid. Daarnaast is 
door 40 cliënten aan één of meerdere sociale activiteiten 
deelgenomen. Er zijn voor 48 cliënten maaltijden aan huis of in de 
dagverzorging verzorgt. Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van 
de sociale alarmering.  
Algemeen Maatschappelijk Werk: Begin 2008 waren er in 
Ridderkerk 225 cliënten in begeleiding bij het AMW. In de loop van 
2008 zijn er 536 nieuwe cliënten in begeleiding bijgekomen. Van 
de in totaal 761 cliënten in 2008, zijn er 529 begeleidingen 
afgesloten in 2008. 
Sociaal Raadslieden: In 2008 hebben 177 cliënten een beroep 
gedaan op de sociaal raadslieden. Er waren 353 
cliëntencontacten en in totaal 393 hulpvragen. 
Coördinator huiselijk geweld: In 2008 zijn er 105 meldingen 
huiselijk geweld geweest. Dit is een forse stijging ten opzicht van 
2007 en 2006, toen waren er nog 69 meldingen. Het aantal 
meldingen stijgt en men lijkt de weg van hulpverlening steeds 
beter te vinden. 
Jeugdgezondheidszorg: 
Er zijn in totaal 1606 kinderen in zorg geweest in 2008. Op twee 
momenten wordt het bereik van de consulten gemeten:  
6 maanden consult: 95,2% 
24 maanden consult: 92,8% 
Er zijn geen wettelijke minimale normen geformuleerd over het 
bereik. De landelijke consensus is:   
6 maanden consult: 95% 
24 maanden consult: 90% 
 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

Algemeen Maatschappelijk Werk: In het eerste kwartaal van 
2008 zijn er extra subsidiegelden beschikbaar gesteld voor 
tijdelijke extra capaciteit AMW. De extra formatie is ingezet om de 
wachtlijsten die er toen waren weg te werken. Dit is gelukt. 
Momenteel zijn er geen wachtlijsten meer bij het AMW. 
In de toekomst zal AMW en de sociaal raadslieden zich gaan 
ontvlechten en zich loskoppelen van De Stromen Opmaat Groep.  
Het AMW gedeelte van de Stromen Opmaat Groep (zoals het nu 
nog is) heeft toegezegd dat de gemeente Ridderkerk niets zal 
merken van deze veranderingen en dat de gemaakte afspraken 
zoals die er nu liggen blijven gelden. 
 
Jeugdgezondheidszorg: 
In het jaar 2008 heeft Opmaat een extra inspanning geleverd door 
het uitvoeren van extra consulten bij zuigelingen en peuters bij wie 
risico indicaties waren.  
 



CJG 
2008 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling CJG 
Ridderkerk. In deze ontwikkeling heeft zowel het Algemeen 
Maatschappelijk Werk, alsook de Jeugdgezondheidszorg 
geparticipeert. 
 

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Zorgcentrum De Riederborgh 
Openbaar belang: Algemeen: 

1. Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en zelfredzaam deel te 
nemen aan het maatschappelijk verkeer.  
2. Versterken van de sociale samenhang en de kwaliteit van 
leven.  
 
Specifiek: 
Wijkcentrum West: Het aanbieden van een activiteitenaanbod 
voor 55+ ers in het wijkcentrum waaronder ook het 
seniorenrestaurant en seniorencafé van De Riederborgh 
Project sociale alarmering: De subsidie werd in het verleden 
verstrekt op basis van de regeling diensten bij wonen met zorg. In 
2007 is de regeling opgegaan in de Wmo.  
Tijdelijke opname /dagopvang: dat de mogelijkheid geboden 
wordt dat oudere mensen met een toenemende zorgbehoefte zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Visie (wat willen we bereiken): Wijkcentrum West: het in contact brengen van ouderen, het 
bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplaats, het 
voorkomen van sociaal isolement 
Project sociale alarmering: Het doel is inwoners langer 
zelfstandig te laten wonen met behulp van sociale alarmering 
Tijdelijke opname / dagverzorging: het mede mogelijk maken 
dat ouderen met ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

In algemene zin instandhouding van voorzieningen voor sport, 
ontmoeting, recreatie, kunst, cultuur en volwasseneducatie. 
 
Daarnaast specifiek: 1) het bevorderen van deelname aan het 
maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen 
met een beperking of een chronisch psychisch /psychosociaal 
probleem. 2) het ondersteunen van mantelzorgers 3) het 
bevorderen van het zelfstandig functioneren en de 
zelfredzaamheid van ouderen teneinde de regie over het eigen 
leven te vergroten danwel te behouden. 

Subsidiebedrag: Wijkcentrum West: € 86.905,-  
Project sociale alarmering: € 36.352,- 
Tijdelijke opname / dagverzorging: € 18.500,- 

Gerealiseerde prestaties: Wijkcentrum West: seniorencafé (30-35 cliënten per keer), 
seniorenrestaurant (20-25 cliënten per dag), themamaaltijden (65-
70 cliënten per keer), verjaardagen. & familiejubilea (3 x pm), 
bijeenkomsten SWOR/Gilde (3 bijeenkomsten per maand), 
Bondenoverleg KBO/ANBO ed (2 bijeenkomsten pm), overleg 
gemeente en verenigingen (2 x pm).  
Project sociale alarmering: Er is een bijdrage geleverd aan de 
personeelslasten. 
Tijdelijke opname / dagverzorging: Er is een bijdrage geleverd 
in de exploitatie. Gerealiseerd: tijdelijke opname 697 dagen, 
dagverzorging 5.288 dagen 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

Wijkcentrum West: Beheer en activiteiten worden uitgebreid of 
gewijzigd al naar gelang de behoefte van de doelgroep. Gezien de 
sterk toenemende vergrijzing zal de doelgroep de komende jaren 
naar verwachting groeien.  
Tijdelijke opname / dagverzorging: Gezien de sterk 
toenemende vergrijzing zal de doelgroep de komende jaren naar 
verwachting groeien.  

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Stichting Ridderkerk Sport 
Openbaar belang: Versterken van de sociale samenhang en het verbeteren van de 

kwaliteit van leven. 
Faciliteren van sport/bewegen.  
 

Visie (wat willen we bereiken):  Een sportinfrastructuur die aansluit bij de wensen en 
behoeften van de inwoners van Ridderkerk. 

 Het verbinden van de terreinen Buurt, Onderwijs en Sport, 
zodat er een samenhangend aanbod van activiteiten ontstaat. 

 Iedere Ridderkerker beweegt 30 minuten per dag. 
 Geen kind verlaat de basisschool zonder zwemdiploma. 
 
 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

 Een toename met 10% van het aantal Ridderkerkers dat 30 
minuten per dag beweegt 

 Het in stand houden van voorzieningen 
 
 

Subsidiebedrag: € 3.601.057,=.  
Gerealiseerde prestaties:  De SRS beheert en onderhoudt sportaccommodaties in 

Ridderkerk: 3 sporthallen, 1 zwembad en 10 gymzalen. 
 De SRS biedt sportactiviteiten aan voor sportieve 

vrijetijdsbesteding en bewegingsonderwijs (zwemles). Deze 
activiteiten zijn voor alle inwoners van Ridderkerk. Voor 
jongeren, ouderen en vrouwen worden speciale activiteiten 
georganiseerd. 

 De SRS organiseert activiteiten in het kader van de Brede 
School-ontwikkeling. 

 De SRS beheert de buurtsportlocatie in Bolnes 
 
 
 
 
 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

 De SRS werkt samen met SRS aan een fusie van deze 2 
organisaties tot de stichting Sport en Welzijn. 

 
 

 



Overzicht verstrekte subsidies 
 
Subsidieontvanger: Naam stichting/vereniging/rechtspersoon 
 Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk 
Openbaar belang: Algemeen: 

1. Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en zelfredzaam deel te 
nemen aan het maatschappelijk verkeer.  
2. Versterken van de sociale samenhang en de kwaliteit van 
leven.  
 
de productsubsidie: het leveren van welzijnsdiensten voor alle 
55+ ers in Ridderkerk. SWOR ondersteunt en versterkt met haar 
welzijnswerk het vermogen van kwetsbare groepen in het 
algemeen en ouderen in het bijzonder. De SWOR levert haar 
welzijnsdiensten op basis van activiteiten in het kader van 
ontmoeting, sociale contacten, ontspanning, voorlichting, educatie, 
ouderadvisering, vrijwilligers van de SWOR, het participeren in 
samenwerkingsverbanden, signalering, dienstverlening, 
ondersteuning van groepen burgers en/of hun 
belangenorganisaties. 
de subsidie steunpunt mantelzorg: Het Steunpunt biedt 
ondersteuning aan mantelzorgers bij het uitvoeren van hun 
mantelzorgtaken. Zij kunnen hier terecht voor informatie en 
advies, een luisterend oor en emotionele steun, praktische hulp en 
inzet van vrijwilligers ter ondersteuning en ontlasting van 
mantelzorgers. Ook ontmoeting met andere mantelzorgers is iets 
dat het Steunpunt biedt.  

Visie (wat willen we bereiken): de productsubsidie: Het in contact brengen van ouderen, het 
bieden van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, het voorkomen 
van sociaal isolement, het opheffen of voorkomen van een 
informatieachterstand van een burger of een groep over een 
bepaald onderwerp, het vergroten van kennis en vaardigheden, 
bevorderen zelfredzaamheid, sociale contacten en 
maatschappelijke participatie 
de subsidie steunpunt mantelzorg: Het doel is er voor te zorgen 
dat mantelzorgers hun mantelzorg taak langer aankunnen en als 
ze het niet meer volhouden hen adequaat door te verwijzen naar 
de juiste hulpverlening. 

Beleidsvoornemens 
(rol in programma): 

Het scheppen van voorwaarden die het mogelijk maken dat alle 
inwoners van Ridderkerk oud kunnen worden op een zodanige 
manier dat een ieder zo lang mogelijk in staat is de regie over het 
eigen leven te voeren 
 

Subsidiebedrag: de verstrekte productsubsidie algemeen: € 584.674,- 
de subsidie steunpunt mantelzorg: €  79.355,00 toegekend 
voor reguliere subsidie. € 15.293,38 specifiek voor alzheimercafe 
en dag van de mantelzorg 

Gerealiseerde prestaties: de productsubsidie: ontmoeting, sociale contacten, ontspanning 
(2001 cliënten/deelnemers), voorlichting & educatie (278 
cliënten/deelnemers), ouderadvisering (2497 
cliënten/deelnemers), signalerend huisbezoek (253 
cliënten/deelnemers), vrijwilligers SWOR (80 deelnemers), 
dienstverlening (526 cliënten/deelnemers), ondersteuning van 
groepen (171 cliënten/deelnemers). Het totaal 
bezoekerscontacten was over 2008 28.488. Tot slot is er in een 
oplage van 10.000 de seniorenwijzer verstrekt 
de subsidie steunpunt mantelzorg: Het steunpunt mantelzorg 
beheren. Hiervoor wordt personeel beschikbaar gesteld. Er wordt 
lotgenotencontact georganiseerd (25/24 personen) en een website 
onderhouden. Daarnaast is een bijdrage aan het Alzheimercafé 



(45/50 personen) geleverd. De dag van de mantelzorg is in 2008 
georganiseerd en er is een extraatje voor de mantelzorgers 
gerealiseerd. Er wordt in BAR verband samengewerkt.  
Het aantal geregistreerde mantelzorgers is vanaf de start met 
meer dan 100% gestegen. Halverwege 2008 waren het er 111. 
Eind 2009 zijn het er 240.  
 

Wijzigingen en/of ontwikkelingen 
(t.o.v. vorige jaren): 

de productsubsidie: Gezien de sterk toenemende vergrijzing zal 
de doelgroep de komende jaren naar verwachting groeien. Het 
BPO is bezig met een visieontwikkeling op ouderenbeleid. SWOR 
maakt onderdeel uit van het BPO. 
de subsidie steunpunt mantelzorg: Gezien de stijging in het 
aantal geregistreerde mantelzorgers is voor handhaving op 
hetzelfde niveau (op termijn) meer subsidie nodig.  

 
 


