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1. Inleiding

Personen en gezinnen met een bijstandsuitkering hebben weinig financiële ruimte om in hun 

basisbehoeften te voorzien. Dit geldt met name voor gezinnen met twee volwassenen met twee of 

meer kinderen. Zo komt een gezin met twee volwassenen en twee kinderen volgens het Nibud € 50 

per maand tekort en dit bedrag loopt op tot € 150 wanneer er drie kinderen in het gezin aanwezig 

zijn. In deze berekening zijn kosten voor cadeautjes, vakantie, huisdieren, contributies, 

abonnementen en zakgeld niet meegenomen1

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt ondertussen elk jaar toe. Zo geeft het CBS aan dat het 

aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd in het eerste kwartaal van 2016 met bijna 11 

duizend gestegen is tot maar liefst 459 duizend. Ten opzicht van een jaar eerder zijn er 18 duizend 

bijstandsgerechtigden meer.2 Ook in de gemeente Renkum is het aantal personen  met een 

bijstandsuitkering gestegen van 772 in 2015 naar 844 in 2016. 

Uit deze gegevens blijkt dat er een groeiende groep personen is die geen of zeer weinig budget 

heeft om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten, waardoor zij het risico lopen op sociale 

uitsluiting. Om dit tegen te gaan hebben de gemeenten Arnhem, Westervoort, Renkum, 

Overbetuwe, Duiven, Zevenaar, Rozendaal en Rheden gezamenlijk een initiatief in het leven 

geroepen; de GelrePas. Hiermee wordt het voor mensen met weinig budget mogelijk gemaakt om 

gratis, of met aantrekkelijke kortingen, deel te nemen aan tal van activiteiten die sociale en 

culturele participatie bevorderen. Hierbij moet gedacht worden aan het lid worden van een 

sportvereniging, een dagje uit, een abonnement op een tijdschrift of het volgen van cursussen. Als 

inkomensgrens voor de aanvraag van de GelrePas wordt een bedrag van 120% van de 

bijstandsnorm gehanteerd. Daarnaast komen ook personen die zijn toegelaten tot de gemeentelijke 

schuldhulpverlening en de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) in aanmerking.

De GelrePas is anderhalf jaar geleden geïntroduceerd in Renkum. Door middel van deze evaluatie 

willen wij inzicht krijgen in het gebruik van de GelrePas in de gemeente Renkum. Daarnaast 

brengen we in kaart op welke manier het gebruik van de GelrePas verbeterd zou kunnen worden. 

1 Nibud: Gezinnen op bijstandsniveau komen structureel geld tekort, 17 maart, 2014. Te raadplegen via: 
https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-gezinnen-op-bijstandsniveau-komen-structureel-geld-tekort/ 

2 CBS: Bijstand groeit in eerste kwartaal 2016, 31 mei, 2016. Te raadplegen via:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/22/bijstand-groeit-in-eerste-kwartaal-2016 

3

https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-gezinnen-op-bijstandsniveau-komen-structureel-geld-tekort/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/22/bijstand-groeit-in-eerste-kwartaal-2016


2. Gemeente Renkum

Doelgroep

De gemeente Renkum telde begin 2016 31.279 inwoners. Hiervan hadden 844 personen recht op 

een bijstandsuitkering. In 2015 zijn er 22 minnelijke schuldhulpverleningstrajecten gestart en 14 

wettelijke. In 2016 ging het om 14 minnelijke en 13 wettelijke trajecten. Er zijn helaas geen 

gegevens beschikbaar met betrekking tot het aantal personen dat geen bijstandsuitkering 

ontvangt, maar wel onder de inkomensgrens van 120% van de bijstand valt. 

Aanvraagprocedure

De GelrePas kan aangevraagd worden middels het invullen en opsturen van een aanvraagformulier, 

vergezeld van de benodigde bewijsstukken. Personen van wie de gemeente zelf al kan vaststellen 

dat zij binnen de doelgroep vallen (alle uitkeringsgerechtigden) krijgen de GelrePas automatisch 

thuisgestuurd. Zij hoeven geen bewijzen op te sturen. 

Aantal pashouders                                                                                       

Eind 2015 waren er 1146 GelrePassen uitgegeven. Eind 2016 stond het aantal Gelrepashouders op 

1323.  We zien dus een stijging in het aantal GelrePashouders. Dit kan deels te maken hebben met 

de groei van ons uitkeringsbestand. 

Aantal pashouders per gemeente3 

2014 2015 2016
Duiven 684 604 1164
Overbetuwe 1118 1041 1441
Renkum 1146 1323
Rheden 1639 1774 2479
Westervoort 704 717 945
Zevenaar 1442

Descriptieve gegevens pashouders

3 De gemeente Arnhem is niet meegenomen in de cijfers, omdat een vergelijking tussen de 

kleinere gemeenten een duidelijker beeld geeft van de verdeling van het aantal pashouders.
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In onderstaande tabel is de verdeling van GelrePashouders per gemeentekern weergegeven. Ook is 

een uitsplitsing naar geslacht gemaakt per kern. 

In Renkum bevindt zich het grootste aantal pashouders (503) en het laagste aantal bevindt zich in 

Heveadorp (19). Wanneer echter gekeken wordt naar het aantal pashouders in vergelijking met het 

aantal inwoners blijkt dat het percentage inwoners met een GelrePas het hoogst is in Doorwerth, 

namelijk 5.7%. In Wolfheze heeft slechts 2% van de inwoners een GelrePas. Over het algemeen 

blijken vrouwen iets vaker GelrePashouder te zijn dan mannen.

Totaal inwoners gemeente Renkum Totaal kaarthouders gemeente Renkum
31.279 1.261

Totaal aantal inwoners per kern + percentage van inwoners dat pashouder is
Renkum Doorwerth Oosterbeek Heelsum Wolfheze Heveadorp
9.138 (29,2%) 4.902 (15,7%) 11.321 (36,2%) 3.447 (11%) 1.719 (5,5%) 752 (2,4%)
5,5% 5,7% 2.1% 5.4% 2% 2,5%

Verdeling Gelrepassen per kern
503 (39,9%) 279 (22,1%) 239 (18,9%) 186 (14,8%) 35 (2,8%) 19 (1,5%)

Verdeling GelrePashouders naar geslacht per kern
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
231 272 116 163 105 134 84 102 17 18 10 9
45,9% 54,1% 41,6% 58,4% 43,9% 56,1% 45,2% 54,8% 48,6% 51,4% 52,6% 47,4%

4 t/m 
11 jaar

12 t/m 
17 jaar

18 t/m 
29 jaar

30 t/m 
39 jaar

40 t/m 
49 jaar

50 t/m 
59 jaar

60 t/m 
69 jaar

70 t/m 
79 jaar

80 jaar 
e.o.

194 135 139 186 228 212 122 35 10
15,4% 10,7% 11% 14,7% 18,1% 16,8% 9,7% 2,8% 0,8%

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verdeling van GelrePashouders naar leeftijd. De jongste 

GelrePashouder is 4 jaar en de oudste 100 jaar. De grootste groep GelrePashouders bevindt zich in 

de leeftijdscategorie 40 tot en met 49 jaar oud (18,1%).
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Gebruik GelrePas

In het derde kwartaal van 2015 maakten 202 personen gebruik van de GelrePas. In het vierde 

kwartaal was dit gedaald naar 148 personen. In het eerste kwartaal van 2016 maakten 180 

personen gebruik van de GelrePas. In het tweede kwartaal daalde dit naar 156 personen. 

Vervolgens steeg het gebruik in het 3e kwartaal naar 350 personen. In het 4e kwartaal maakten 236 

mensen gebruik van hun GelrePas. Er is duidelijk een stijgende lijn in het gebruik te zien wanneer 

we de cijfers van 2015 en 2016 naast elkaar leggen. 

 

Aantal deelnemers per rubriek per gemeente

Sport Cultuur Educatie Recr. & Ontsp.
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Duiven 184 246 25 17 2 3 318 433
Overbetuwe 216 259 14 25 7 18 144 224
Renkum* 110 213 20 34 1 7 200 442
Rheden 492 482 46 37 11 20 888 1116
Westervoort 258 279 11 17 10 5 428 289
Zevenaar** 140 21 1 164

Gebruik in aantal en percentage van het aantal pashouders

2014 2015 2016
Duiven 352 52% 529 88% 905 78%
Overbetuwe 339 30% 381 37% 629 44%
Renkum* 331 29% 847 76%
Rheden 932 57% 1437 81% 1961 79%
Westervoort 613 87% 707 99% 740 78%
Zevenaar** 457 32%

*Aangesloten per 1-7-2015 

**Aangesloten per 1-1-2016 

De GelrePas
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Historie

De voorloper van de GelrePas is de RenkumKaart. Deze is in 2013 geïntroduceerd in onze 

gemeente. Inwoners die voor de kaart in aanmerking kwamen en een aanvraag indienden kregen 

een bedrag uitbetaald. Zij mochten dit besteden aan activiteiten op het gebied van recreatie, sport, 

educatie en cultuur. Achteraf werd steekproefsgewijs gevraagd om betaalbewijzen op te sturen om 

zo te controleren of het bedrag juist besteed was. Dit bleek zeer tijdrovend en leverde 

onduidelijkheid op.  Mede  daarom is vervolgens gekozen voor de GelrePas, waarbij de 

vergoedingen in natura bij de inwoners terecht komen. De Gelrepas biedt ook ruimere 

mogelijkheden, omdat er gebruik kan worden gemaakt van meer mogelijkheden naast elkaar.

Vergoedingen sport

Per jaar wordt er vanuit de GelrePas een vergoeding gegeven voor één jaarlidmaatschap bij een 

sportvereniging. Voor volwassenen is de vergoeding 50% van de jaarcontributie tot een maximaal 

bedrag van € 225. Voor jongeren van 4 tot 18 jaar wordt een bedrag vergoed van maximaal € 225 

voor de contributie en sportkleding. Het te vergoeden bedrag wordt niet contant verstrekt maar in 

het geval van contributie meteen overgemaakt naar de betreffende sportvereniging. Het bedrag 

voor kleding wordt in de vorm van een kledingbon aan de GelrePashouder aangeboden en is 

afhankelijk van de hoogte van de contributie. De waarde van de kledingbon is maximaal € 75.

Vergoeding cultuur

GelrePashouders kunnen in 2016 per (cursus)jaar deelnemen aan maximaal één cursus of activiteit. 

Voor volwassenen wordt, na aftrek van de eigen bijdrage van 10%, 50% van de kosten vergoed met 

een maximum van € 185 per (cursus)jaar. Voor pashouders tot 18 jaar wordt, na aftrek van de eigen 

bijdrage van 10%, maximaal € 405 per (cursus)jaar vergoed.

Coupons

Door middel van het inzetten van coupons worden bepaalde activiteiten of lidmaatschappen nog 

voordeliger. Voorbeelden hiervan zijn het bijwonen van theatervoorstellingen en het deelnemen aan 

zwemactiviteiten.

 

Begeleiderspas

Inwoners die slecht ter been zijn, niet alleen over straat durven of om andere redenen begeleiding 

nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor een begeleiderspas. Het maakt niet uit wie de 

begeleider is. De begeleider profiteert van dezelfde kortingen als de pashouder.

Aanbod en promotie

Per twee maanden verschijnt er een nieuw programma. Dit programma is te vinden op de website 

van de GelrePas (www.gelrepas.nl). Inwoners kunnen zich ook abonneren op een digitale 

nieuwsbrief, zodat zij het nieuwe aanbod via hun e-mailadres ontvangen. Hiernaast wordt de 

GelrePas onder de aandacht gebracht via de gemeentewebsite, de regiokrant en via de 

minimafolder van de gemeente.
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Budget

De gemeente Arnhem schiet de gemaakte kosten voor de deelnemende gemeenten voor. Aan het 

einde van elk kalenderjaar stuurt Arnhem elke gemeente een factuur voor de gemaakte kosten. Het 

beschikbare budget wordt door de individuele gemeenten zelf samengesteld. 

2015 2016

Programmakosten € 21.122 € 61.491

Materiële kosten € 4.876 € 5.853

Uitvoeringskosten € 12.306 € 28.638

Totaal € 38.304 € 95.982

Begroot € 40.000 € 95.500

Verschil + € 1.696 - € 482
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Opzet evaluatie

Uitnodiging en respons

Er zijn 600 GelrePashouders in de gemeente Renkum aangeschreven (per brief). Dit is ongeveer de 

helft van ons bestand. De inwoners hadden de mogelijkheid om de enquête digitaal in te vullen via 

de online enquêtetool SurveyMonkey of het bijgevoegde papieren exemplaar in te vullen en te 

retourneren in de antwoordenvelop. 144 personen hebben de enquête ingevuld (waarvan 13 

digitaal). Dit betreft een responspercentage van 24%. Ook overige signalen die ons hebben bereikt 

zijn meegenomen in deze evaluatie.

Verloting VVV-bonnen

Als beloning voor het invullen van de enquête verloot de gemeente 5 VVV-bonnen van € 20. 

Inwoners konden zelf aangeven of zij kans wilden maken op een VVV-bon. 

Aanvullend onderzoek 

Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede hebben ons benaderd met het verzoek om 

aanvullend onderzoek te mogen doen onder twee doelgroepen die waarschijnlijk 

ondervertegenwoordigd zijn in onze enquête: licht verstandelijk beperkten (Lvb) en mensen met 

taalproblematiek. Deze inwoners hebben vaak moeite met het lezen en begrijpen van teksten en 

zullen om die reden minder snel reageren op een uitnodiging voor een enquête. Wij vinden het 

belangrijk dat ook de mening en ervaringen van deze inwoners gehoord worden. 

Dit aanvullende onderzoek is gedaan onder 29 respondenten. Deze zijn geworven via vier 

verschillende organisaties, namelijk Stichting Talent, Siza locatie Marghareta, Woonzorgnet 

Keijenberg en Huis van Renkum. Deze inwoners is door middel van interviews gevraagd wat hun 

ervaring is met de GelrePas en hoe deze volgens hen verbeterd zou kunnen worden. De 

aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zullen meegenomen worden in deze evaluatie en apart 

worden besproken.
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Samenvatting resultaten & aanbevelingen

Uit de resultaten blijkt dat een aantal thema’s veel genoemd wordt. Namelijk de 

informatieverstrekking, het aanbod en de kosten.

Informatieverstrekking

Inwoners geven aan dat zij de informatie rondom de GelrePas onvoldoende, onduidelijk en 

onoverzichtelijk vinden. Het 2-maandelijkse overzicht ervaren zij als rommelig en het is voor hen  

niet altijd helder hoe van een bepaalde actie gebruik gemaakt kan worden. Sommige 

GelrePashouders lijken ook niet op de hoogte te zijn van het feit dat er een overzicht van 

activiteiten en kortingen beschikbaar is, of raadplegen dit overzicht niet. Hierdoor zijn zij niet op de 

hoogte van de mogelijkheden. Zo geeft 27% van de respondenten die de GelrePas niet gebruiken 

aan dat dit is omdat zij niet weten wat zij ermee kunnen.

Daarnaast is de informatieverstrekking vanuit de GelrePas nu voornamelijk gericht op digitale 

kanalen, zoals internetwebsites en digitale nieuwsbrieven. Voor inwoners die niet beschikken over 

een computer met internet blijkt dit erg onhandig. Zo geeft één van de respondenten aan:

“Wat ik erg moeilijk vind is dat je de activiteiten in de bibliotheek moet vinden. Dat kan ik 

niet. Ik heb geen computer voor internet. Graag had ik de folders thuisgestuurd gekregen. 

Dan kan ik dat lezen met mijn beeldschermloupe. Ik ben zeer slechtziend en ik krijg ook de 

begeleiderskaart toegestuurd. Ik vind het heel fijn dat ik die 2 passen krijg.” 
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Aanbeveling 1:

 Een overzichtelijke weergave van de aanbiedingen

De gemeente Arnhem ontwikkelt momenteel een nieuwe website voor de GelrePas. De verwachting 

is dat deze in het vroege voorjaar van 2017 in gebruik genomen kan worden. Deze website is 

gebruiksvriendelijker en biedt GelrePashouders veel nieuwe mogelijkheden. Het wordt  bijvoorbeeld 

mogelijk het aanbod te filteren naar locatie, categorie of aanbieder. Dit maakt het voor onze 

inwoners makkelijker om te zoeken naar activiteiten en kortingen die bij hun interesses en 

voorkeuren aansluiten. Momenteel wordt het 2-maandelijkse overzicht nog in een PDF-bestand op 

de website van de gemeente Arnhem geplaatst. Dit bestand is niet goed leesbaar wanneer deze 

geopend wordt op een mobiele telefoon. Door het vervangen van het PDF-bestand door een 

website met een overzichtelijke indeling zal dit probleem verholpen zijn. 

Aanbeveling 2:

 Meer inzetten op fysieke vormen van informatieverstrekking, zoals folders en flyers

Door het overzicht van activiteiten (op verzoek) fysiek te verstrekken wordt de doelgroep beter 

bereikt. De kortingscoupons krijgen GelrePashouders nu al via de post. Het gelijktijdig versturen van 

een fysiek activiteitenoverzicht zorgt ervoor dat alle informatie gebundeld ontvangen wordt. Nu 

moeten inwoners online op zoek naar informatie over wat ze met de coupons kunnen.

Aanbeveling 3:

 postermateriaal ontwikkelen voor aanbieders, zodat zij duidelijk kunnen aangeven dat zij 

aangesloten zijn

Als aanbieders duidelijk kunnen aangeven dat zij aangesloten zijn bij de GelrePas zorgt dit ervoor 

dat mensen zich meer bewust worden van de mogelijkheden. De bekendheid van de GelrePas wordt 

hierdoor tevens vergroot.

Het aanbod

70% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met het huidige aanbod van de GelrePas. De 

inwoners die niet tevreden zijn geven globaal het volgende aan:

 Activiteiten zijn te ver weg. 

GelrePashouders zouden graag zien dat er lokaal meer activiteiten en kortingen 

beschikbaar komen. 

 Tijdschrift/weekblad

Meerder respondenten geven aan graag te zien dat een abonnement op een tijdschrift of 

krant tot de mogelijkheden zou behoren. Met name voor mensen die niet veel meer buiten 

de deur kunnen ondernemen.

 (Sport)kleding

De vergoeding voor sportkleding wordt genoemd. De bijdrage voor een sportabonnement 

en sportkleding blijkt niet altijd toereikend. Ook dagelijkse kleding voor kinderen/jongeren 

wordt als behoefte genoemd.

 Yoga/zwemmen

Opvallend is dat met regelmaat wordt aangegeven dat er behoefte is aan activiteiten als 

yoga en zwemmen; activiteiten die op dit moment al vallen onder het aanbod van de 
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GelrePas. Het is dus mogelijk dat de tevredenheid over het aanbod toe zal nemen naarmate 

de informatievoorziening hieromtrent wordt verbeterd. 

 OV-kosten

Ook de kosten van het openbaar vervoer zien mensen graag opgenomen in het aanbod van 

de GelrePas. Hier zal dieper op in worden gegaan bij het onderwerp kosten hieronder.

Aanbeveling 4

 Onderzoeken of er uitbreiding van het aanbod in de gemeente Renkum mogelijk is

Inwoners noemen veelvuldig dat zij graag meer aanbiedingen dichtbij huis zouden willen. Daarom is 

het goed om scherp te blijven op mogelijkheden om het aanbod uit te breiden. Aanbieders moeten 

zelf ook op de hoogte zijn van de GelrePas, zodat zij zich ook vanuit eigen initiatief kunnen 

aansluiten bij de GelrePas.

Aanbeveling 5

 De vergoeding voor (sport)kleding uitbreiden

De gemeente Arnhem heeft al aangegeven de intentie te hebben om de maximale vergoeding voor 

sport en sportkleding op te hogen van € 225 naar € 250. Hierdoor blijft er naast de contributie meer 

geld over voor sportkleding. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden welke opties er zijn met 

betrekking tot het verschaffen van kledingvouchers voor kinderen en jongeren, zodat zij eens per 

jaar een zomer- en winterset kunnen aanschaffen.

Aanbeveling 6

 Mogelijkheden verkennen om een abonnement voor een krant en/of tijdschrift toe te 

voegen aan het aanbod

Met name voor inwoners die minder mobiel zijn kan een abonnement op een krant of tijdschrift een 

wenselijke toevoeging zijn aan het bestaande aanbod. Er zal onderzocht moeten worden wat de 

mogelijkheden zijn wat dit betreft.

“Kortingen of volledige vergoeding van abonnementen zoals bv een museum jaarkaart of

een tijdschrift naar keuze. Mensen met minder inkomen zijn niet altijd even goed ter been,

dus een tijdschrift-abonnement zou een traktatie zijn.”

Kosten

Veel van de inwoners geven aan dat zij de bedragen die zij zelf nog moeten betalen om gebruik te 

kunnen maken van de GelrePas te hoog vinden. Zij hebben geen of weinig geld over na het betalen 

van de vaste lasten en hebben daarom naar eigen zeggen weinig aan acties waarbij sprake is van 

een korting. Zij zouden graag zien dat meer activiteiten gratis aangeboden worden. Om dezelfde 

reden ervaren inwoners de kosten die zij moeten maken voor het openbaar vervoer als een drempel 

om deel te nemen aan activiteiten die iets verder weg zijn.

“Ik gebruik de pas wel, maar voor cursussen, creatieve, een taalcursus o.i.d. vind ik dat je

nog veel te veel zelf moet betalen in verhouding met een bijstandsuitkering. Dus minder

hoge eigen bijdragen voor creatieve cursussen, taalcursus van Volksuniv. e.d.”
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Aanbeveling 7

 Mogelijkheden verkennen voor meer gratis aanbod

Er kan gedacht worden aan aanbiedingen die éénmalig toegang geven tot een bepaalde faciliteit. 

Op dit moment zijn er bijvoorbeeld kortingen mogelijk bij zwembaden voor het aanschaffen van een 

‘strippenkaart’ voor meerdere keren zwemmen. Wellicht kan éénmalige gratis toegang toegevoegd 

worden aan het aanbod. 

Aanbeveling 8

 Mogelijkheden verkennen voor het aanbieden van een OV-chipkaart voor bepaalde 

doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) 

Zelfs wanneer het aanbod gratis is, kunnen sommige GelrePashouders niet deelnemen aan 

activiteiten, omdat zij geen budget hebben voor de bijkomende kosten voor het openbaar vervoer. 

Een eenmalige verstrekking van een OV-kaart met daarop een vast bedrag zou een optie kunnen 

zijn om deze drempel weg te nemen. 

Een OV-kaart voor alle GelrePashouders lijkt financieel niet haalbaar. De gemeente Rheden heeft 

onderzoek laten verrichten naar de kosten voor het gratis beschikbaar stellen van het openbaar 

vervoer voor GelrePashouders. De kosten hiervoor variëren tussen de € 250.000 en de € 540.000 

en zijn onder andere afhankelijk van of aan inwoners een eigen bijdrage gevraagd wordt.4 

Aanvullend onderzoek taalproblematiek en Lvb

Uit het aanvullende onderzoek onder inwoners met een licht verstandelijke beperking en/of 

taalproblematiek blijkt dat ook zij met name de kosten en de afstand tot de activiteiten als drempel 

ervaren. Daarnaast speelt de wijze van informatievoorziening voor hen een grote rol. Het is voor 

deze groep lastig om teksten te lezen en te begrijpen. Zij geven dan ook aan het fijn te vinden 

wanneer een hulpverlener hen uit zou kunnen leggen wat er precies mogelijk is. Hulpverleners 

blijken echter niet altijd op de hoogte van het bestaan en de mogelijkheden van de GelrePas. 

Aanbeveling 9

 Het verbeteren van de informatievoorziening naar instellingen en hulpverleners.

Instellingen zouden aangeschreven kunnen worden om ze op de hoogte te stellen van de GelrePas 

en de mogelijkheden die deze biedt voor hun cliënten. Een andere optie is het organiseren van een 

informatiebijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven aan instellingen over het gebruik van de 

GelrePas. Wanneer de bekendheid en de mogelijkheden breder onder de aandacht worden gebracht 

kan dit de participatie onder inwoners verhogen.

4 De Gelderlander: Gratis vervoer voor Rhedense minima kost half miljoen, 2 januari, 2017

http://www.gelderlander.nl/rheden/gratis-vervoer-voor-rhedense-minima-kost-half-

miljoen~ac70c2e9/ 
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BIJLAGE I Aantal deelnemers naar leeftijd per categorie

Sport 

Tot 18 jaar 18 jaar en ouder Totaal
3e kwartaal 2015 32 22 54
4e kwartaal 2015 50 25 75
1e kwartaal 2016 29 39 68
2e kwartaal 2016 25 21 46
3e kwartaal 2016 37 6 43
4e kwartaal 2016 71 23 94
Totaal 244 136 380

Cultuur

Tot 18 jaar 18 jaar en ouder Totaal
3e kwartaal 2015 2 0 2
4e kwartaal 2015 8 10 18
1e kwartaal 2016 9 1 10
2e kwartaal 2016 4 0 4
3e kwartaal 2016 6 0 6
4e kwartaal 2016 8 3 11
Totaal 37 14 51

Educatie

Tot 18 jaar 18 jaar en ouder Totaal
3e kwartaal 2015 n.v.t. 0 0
4e kwartaal 2015 n.v.t. 1 1
1e kwartaal 2016 n.v.t. 6 6
2e kwartaal 2016 n.v.t. 1 1
3e kwartaal 2016 n.v.t. 0 0
4e kwartaal 2016 n.v.t. 0 0
Totaal n.v.t. 8 8
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Recreatie jeugd

Tot 18 jaar
3e kwartaal 2015 0
4e kwartaal 2015 24
1e kwartaal 2016 0
2e kwartaal 2016 0
3e kwartaal 2016 5
4e kwartaal 2016 13
Totaal 42

Uitstapjes/Ontspanning    

Alle leeftijden

3e kwartaal 2015 122
4e kwartaal 2015 27
1e kwartaal 2016 41
2e kwartaal 2016 80
3e kwartaal 2016 82
4e kwartaal 2016 80
Totaal 432

Voorzieningen
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Alle leeftijden

3e kwartaal 2015 24
4e kwartaal 2015 3
1e kwartaal 2016 45
2e kwartaal 2016 23
3e kwartaal 2016 41
4e kwartaal 2016 28
Totaal 164



Bijlage II – Aanbod
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Greep uit het aanbod in de gemeente Renkum

Korting Gratis
Renkum  Foto Bruna

 Huis van Renkum
 De Beken, Stichting Renkums Beekdal
 Dru Yoga en meditatie
 Zwembad Aquarijn

 De zonnebloemauto
 Bibliotheek

Oosterbeek  Airborne Museum ‘Hartenstijn’
 Filmhuis Oosterbeek
 Muziekschool All Music
 Internationaal dansen
 Zwembad Oosterbeek

 De zonnebloemauto
 Bibliotheek
 Airbornewandeltocht
 Tuin de Lage Oorsprong
 Speeltuin Talud

Doorwerth  Foto Duoshop
 Kasteel Doorwerth
 Ritmiek Muziek
 3D Workshops 

 De zonnebloemauto
 Bibliotheek

Heelsum  T2Muziek
 Voetbalvereniging Redichem

 De zonnebloemauto
 Kinderdorp Renkum
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