
Artikel 40 vragen over Buurtcirkel Bolnes 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

20 mei 2022 

Onderwerp 

Buurtcirkel Bolnes  

Vragensteller 

Erna de Wolff – ter Beek 

Vragen 

In Ridderkerk zijn buurtcirkels voor verschillende doelgroepen. De cirkel in Bolnes kent mensen 

tussen de 27 en 40 jaar. Deze Ridderkerkers hebben wat steun nodig om hun netwerk in stand te 

houden. Er is een lijst met mensen die ook graag zou willen mee doen in een buurtcirkel. 

Uitbreiding lijkt dus gewenst.  

De subsidie die de Buurtcirkel Bolnes tot voor kort kreeg, lijkt echter stop gezet te worden. Dat wil 

zeggen dat de huidige initiatieven stoppen en dat uitbreiding sowieso niet mogelijk is. Zoals het er 

naar uitziet kan de organisatie Pameijer deze kosten niet zelfstandig opbrengen. Daarmee 

verdwijnt een laagdrempelige interventie. Een interventie die (wetenschappelijk bewezen!) 

eenzaamheid voorkomt en leidt tot een vergroting van vertrouwen en eigenwaarde. Een 

laagdrempelig en relatief goedkoop initiatief dat helpt om zwaardere zorg in de toekomst te 

voorkomen en vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen.  

 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

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? 

 

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? 

 



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?  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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