
Motie 2020 - 88

Motie structureel bekostigen Buurtcirkel en Het Geheugenpaleis

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021-2024;

overwegende dat:

1. investeren in activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en inkomen/schulden 

belangrijk is;

2. dit in het coalitieakkoord nadrukkelijk wordt onderschreven;

3. in het collegeprogramma en de ontwerp-programmabegroting is opgenomen dat het college 

met inzet van preventieve en gezondheid bevorderende maatregelen en de juiste inzet van 

zorg wil zorgen dat inwoners langer in hun eigen, vertrouwde omgeving wonen;

4. met inzet van lichte hulp voorkomen kan worden dat zware zorg noodzakelijk wordt;

5. er op dit moment signalen zijn dat de tijdelijke financiering vanuit de Innovatieregeling van de 

projecten Buurtcirkel (Aafje Reyerheem) en Het Geheugenpaleis (Riederborgh/SOL) stopt; 

6. de innovatiesubsidie voor Buurtcirkel in 2020 bedroeg €12.500 en voor Het Geheugenpaleis 

€ 27.750;

7. zowel voor het project Buurtcirkel (https://www.eur.nl/nieuws/buurtcirkel-kan-sociaal-isolement-

tegengaan als het project Het Geheugenpaleis (o.a. Bormans K. , Morel, A) wetenschappelijke 

onderbouwing is gevonden dat deze projecten bijdragen aan één of meerdere van de doelen 

genoemd in het collegeprogramma;

8. deze projecten hun preventieve waarde hebben bewezen (zowel in Ridderkerk als daarbuiten);

is van mening dat:

a. deze projecten gecontinueerd zouden moeten blijven in Ridderkerk;

verzoekt het college:

1. te zorgen dat de initiatieven Buurtcirkel Reyerheem en Het Geheugenpaleis ook na 1 januari 

2021 blijven voortbestaan; 

2. hierover op korte termijn in gesprek te gaan met Aafje Reyerheem resp. Riederborgh/SOL om 

samen te onderzoeken welke bijdrage nodig is om deze initiatieven structureel voort te zetten; 

https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS457858&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS919118&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://www.eur.nl/nieuws/buurtcirkel-kan-sociaal-isolement-tegengaan
https://www.eur.nl/nieuws/buurtcirkel-kan-sociaal-isolement-tegengaan


3. de raad te informeren over de uitkomst van deze gesprekken; 

4. eventuele financiële consequenties te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Erna de Wolff, ChristenUnie Petra van Nes – de Man, Burger op 1

Peter Kranendonk, SGP Arianne Ripmeester, PvdA

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is het project Buurtcirkel en het project Het Geheugenpaleis. Het college wordt 

verzocht te zorgen dat beide projecten kunnen blijven voortbestaan en met beiden te overleggen 

welke bijdrage nodig is de projecten structureel voort te zetten.

Uitslag stemming

De motie is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 23 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, Burger op 1, Partij 

18PLUS, PvdA)

Tegen: 6 (VVD, D66, Leefbaar Ridderkerk)

Afdoening

Deze motie is afgedaan in de commissievergadering Samen leven op 6 januari 2021 n.a.v. de 

raadsinformatiebrief van 20 november 2020 over innovatiesubsidies.
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