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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen stopzetten Buurtcirkel Bolnes
Geachte mevrouw De Wolff-ter Beek,
Op 20 mei 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het stopzetten van de Buurtcirkel Bolnes
Hieronder treft u onze beantwoording aan

Vraag 1
Klopt het dat de buurtcirkel Bolnes gebruik maakt van de innovatie subsidie? En zo ja, om welk bedrag
gaat dit precies? is de beperkte doorlooptijd van deze subsidie de reden dat subsidie is stopgezet of is er
een andere reden?
Antwoord

Pameijer heeft in 2019, 2020 en 2021 een jaarlijkse innovatiesubsidie ontvangen voor de buurtcirkel
Bolnes. Het subsidiebedrag voor 2021 betrof € 22.500,-. Het doel van een innovatiesubsidie is om met
eenmalige middelen een impuls te geven aan innovatie, waarna dit door de subsidie ontvanger in de
reguliere werkzaamheden ondergebracht dient te worden. Dat is de reden dat deze innovatiesubsidie
aftiep. Pameijer is hierover ook geïnformeerd en hen is verzocht de Buurtcirkel op te nemen in hun
reguliere subsidie aanvraag
Vraag 2
Klopt het dat er op dit moment gekeken wordt of de subsidie voor de buurtcirkel Bolnes toch doorgezet
kan worden, maar dat het dan gaat om de helft van het oorspronkelijke budget? En zo ja, waarom is er
slechts de bereidheid om de helft van het oorspronkelijke bedrag te financieren?
Antwoord

Vanaf het moment dat ons door een van de gebruikers is gemeld dat de activiteiten begin mei zouden
stoppen, zijn wij direct in gesprek gegaan met zowel Pameijer als de melder, Met Pameijer hebben wij
overleg gevoerd over wat er nodig is om de activiteit op zo kort mogelijke termijn te hervatten. Hierover
hebben wij financiële afspraken gemaakt voor de rest van dit jaar. Per 7 juni jl. heeft Pameijer de
activiteiten opnieuw gestart

Vraag 3
Dit college heeft aangegeven om samen met partners te willen werken aan het voorkomen van
eenzaamheid en hun best willen doen om Ridderkerkers uit hun isolement te halen door voldoende
passende activiteiten en passende voorzieningen aan te bieden. In hoeverre is structurele bekostiging
van buurtcirkels één van de acties waar het college aan denkt?
Antwoord :
We hebben Pameijer wederom verzocht om de buurtcirkel in hun reguliere subsidie aanvraag voor 2023
en verder te verwerken.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
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