
Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie

 Vragensteller: Petra van Nes, Burger op 1

 Onderwerp/vergaderstuk: huishoudschool

 Vergaderdatum: 12 januari 2022

 Portefeuillehouder: van Os/Meij

 Datum indiening vraag: 6 januari 2022

 Datum ontvangst antwoord: 12 januari 2022

Vragen en antwoorden

Vraag 1

Is er een financieel jaarverslag van Facet waarin staat hoeveel subsidie zij krijgen en hoe dit 

uitgegeven wordt? 

Antwoord 1

De gemeente heeft geen subsidie relatie met Facet. Wel worden er met Facet productafspraken 

gemaakt. Op 8 oktober 2021 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen met enkele bijlagen 

waaronder een jaarverslag 2020 en een jaarrekening 2020.

Vraag 2

Is dit er ook voor de voedselbank?

Antwoord 2

Voor 2022 is een subsidie verleend van €4.200,- aan Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse 

Kerken ten behoeve van tegemoetkoming huur project Voedselbank. Deze subsidie is direct 

vastgesteld.

Vraag 3

Is dit er ook voor de kledingbank?

Antwoord 3



De Stichting Beter voor Elkaar heeft namens Kledingbank en Food-company een subsidie 

aangevraagd voor het jaar 2022. De Kledingbank heeft een subsidie ontvangen van € 18.375,48. 

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming huur Colijnstraat 40 en twee lokalen aan de 

Koninginneweg 150 (voormalige Huishoudschool). 

Vraag 4

Is dit er ook voor de food-company?

Antwoord 4

De Stichting Beter voor Elkaar heeft namens de Kledingbank en Food-company een subsidie 

aangevraagd voor het jaar 2022. De Food-company heeft een subsidie ontvangen van € 6.564,60 

ten behoeve van de huur van de winkelruimte Colijnstraat 6 te Ridderkerk.

Vraag 5

Is dit er ook voor stichting Present?

Antwoord 5

Stichting Present heeft voor het jaar 2021 een subsidie ontvangen van €21.500,- voor diverse 

activiteiten, waaronder huur van hun kantoor. De subsidieaanvraag voor het jaar 2022 is nog in 

behandeling (heeft te maken met het laat indienen van de subsidieaanvraag). De subsidie wordt 

conform de Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018 achteraf inhoudelijk verantwoord, 

hiervoor wordt een aanvraag tot vaststelling ingediend. 

Vraag 6

Is dit er ook voor Vrouwen voor Vrede?

Antwoord 6

De vrouwen voor Vrede Ridderkerk (snuffelpand) heeft in 2019 een eenmalige subsidie ontvangen 

ten behoeven van het 25- jarig bestaan. Verder is er geen subsidie relatie. 

Vraag 7

Is dit er ook voor de Natuurvereniging Ridderkerk?

Antwoord 7

Natuurvereniging IJsselmonde ontvangt geen jaarlijkse subsidie van de gemeente Ridderkerk. 

Voor het jaar 2022 is aan de vereniging een initiatiefsubsidie verleend van € 1.500,- ten behoeve 

van organiseren van een symposium over het belang van bomen. Deze subsidie is direct 

vastgesteld en een verantwoording achteraf is niet aan de orde. 


	Algemene informatie
	Vragen en antwoorden
	Vraag 1
	Vraag 2
	Vraag 3
	Vraag 4
	Vraag 5
	Vraag 6
	Vraag 7


