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Doel
Organisatie
Interkerkelijk diaconale hulpverlening (IDH) Schuldhulp
Ondersteunt inwoners op een laagdrempelige en
effectieve wijze bij het oplossen en voorkomen van
een schuldenproblematiek. Inwoners, die moeite
hebben met brieven, formulieren, bankafschriften,
contracten en het overzicht houden.
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Senioren Welzijns Organisatie (SWO) Scherpenzeel
en Renswoude
Bevorderen
van maatschappelijke participatie van
senioren. Het behouden van de regie over het
eigen leven is een belangrijke bron voor het
ervaren van welzijn. De SWO kan daarbij
ondersteunen, van advies dienen en stimuleren.
De SWO speelt hierop in door een breed aanbod
van activiteiten
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Gemeenten zijn verantwoordelijk zijn voor de
Steunpunt mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
ondersteuning van mantelzorgers door middel van
algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen.
Maatschappelijk werk (Vitras / Santé partners
Bevorderen van algemeen welzijn via professoinele
hulp. Vitras is vebonden aan het dorpsteam
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Vrijwillige
thuishulp aan voor alle inwoners van
Nederlandse Patiënten Vereniging (N.P.V.) afd.
Renswoude
Renswoude en mantelzorgers.Ook mensen die
wachten op een ziekenhuisopname of net uit het
ziekenhuis komen, kunnen voor opvang en
verzorging een beroep doen op de N.P.V.
Renswoude.
De Zonnebloem ondersteunt zieken,
Zonnebloem
gehandicapten, eenzame ouderen en biedt
ontspanningsactiviteiten aan
Oranjevereniging
het organiseren van activiteiten voor o.a. ouderen
|MEE ondersteunt het dorpsteam met een
Clientonderstenuning MEE
gedragswetenschapper em een clientondersteunr
Jeugd
De peuters leren hier taal, krijgen motorische
Peuteropvang
uitdagingen en leren sociale vaardigheden De
kracht van peuteropvang ligt in de kortdurende
opvang die peuters op een speelse manier
voorbereidt op het basisonderwijs.
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Logopedische screening

de gemeente subsidieert screening om in een
vroeg stadium spraak en taalachterstanden te te
diagnosticeren. Er wordt onderscheid gemaakt in
taalachterstanden- en taalstoornissen
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Bijdrage aan scholen

Sociaal vaardigheidstrainingen op scholen

Bijdrage wordt ingezet voor taalonderwijs te
verbeteren op basisscholen
Doel van het Taalhuis is om de laaggeletterdheid
terug te dringen. Een netwerk tussen
gemeente(e)(n), taalaanbieders,
vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties die
direct contact hebben met laaggeletterden.
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Bijdrage onderwijsbegeleiding
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Taalhuis Renswoude

15.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Professionals uit onder andere het onderwijs, de
jeugdzorg en het maatschappelijk werk zijn de
intermediairs voor het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds. Zij kennen de thuissituatie van
het kind en kunnen een aanvraag indienen. Meer
informatie op www.jeugdsportfonds.nl en
www.jeugdcultuurfonds.nl.

16.

GGD Utrecht

Jeugdgezondheidszorg is de publieke
gezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
organisatie, zij wijzen de uitvoering vaak toe aan
de GGD'en. Gemeenten zorgen dat de
jeugdgezondheidszorg goed aansluit op het
jeugdbeleid. De gemeente Renswoude heeft de
taken toegewezen aan GGD regio Utrecht.

Kosten / Subsidie 2019
€ 4.265

nnb

subsidie 2018
€ 3.575

€ 30.000
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ca. 2000

1/3 van de kosten

€ 56.000

€ 1.250

€ 200

€ 2.000

1/3 van de kosten

€ 10.070

€ 10.070

€ 9.000

€ 9.000

€ 191.000

€ 191.000

