Aanvullende regels bewonersinitiatieven Gebiedscommissie Charlois
De gebiedscommissie Charlois hanteert in aanvulling op de stedelijk vastgestelde Beleidsregel
bewonersinitiatieven Rotterdam, kenmerk 14MO03687, en de Nadere regels bewonersinitiatieven
Rotterdam de volgende aanvullende regels bij de beoordeling van bewonersinitiatieven.
1. Het ingediende bewonersinitiatief moet in lijn zijn van het Gebiedsplan Charlois 2014-2018. Het
initiatief kan niet haaks staan op dan wel strijdig zijn met dit gebiedsplan of een daarin verwoorde
maatregel. Het gebiedsplan is beschikbaar op de website www.rotterdam.nl/charlois
2. Alle bewonersinitiatieven worden ter besluitvorming voorgelegd in de reguliere vergadering van de
gebiedscommissie. Er is geen beslissingsmandaat voor de voorzitter of de gebiedsdirecteur. De
inhoudelijke beoordeling is geheel aan de gebiedscommissie.
3. De Beleidsregel bewonersinitiatieven Rotterdam geeft naast incidentele bewonersinitiatieven
ruimte om onder meer jaarlijks terugkerende bewonersinitiatieven te subsidiëren. De
gebiedscommissie Charlois stelt voor het budget bewonersinitiatieven in september of oktober
voor het daarop volgende jaar een bestedingskader vast. In dit bestedingskader kunnen
bijvoorbeeld periodieke budgetplafonds, thematische prioriteiten en/of labeling van een deel van
het budget voor terugkerende bewonersinitiatieven worden verwoord.
4. In de Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam is in artikel 6, lid 2 opgenomen dat een wijken buurtinitiatief tenminste 6 weken voor aanvang van de activiteit ingediend moet zijn bij de
gebiedscommissie. De gebiedscommissie Charlois hanteert deze regel, mede gelet op de in
artikel 8 Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam verwoorde weigeringsgronden, flexibel en
niet dogmatisch.
5. Indien een bewonersinitiatief een specifiek doel dient waarvoor apart stedelijk of voor zover
bekend elders budget beschikbaar is gesteld, dient hier eerst aanspraak op te worden gemaakt.
Op grond van die bevindingen kan pas de aanvraag bij de gebiedscommissie in behandeling
worden genomen.
6. Cofinanciering is zeer gewenst, zeker voor de bewonersinitiatieven boven de € 2.500,-.
7. De kosten van consumpties zijn subsidiabel, mits in verhouding en tot maximaal 15% van het
totale bedrag van de aanvraag, tenzij het initiatief hoofdzakelijk wordt gevormd door eten en
drinken. In geval van het laatste is de doelstelling van en het karakter van het initiatief relevant.
8. Onvoorziene kosten in de aanvraag worden niet gehonoreerd.
9. Kosten van leges met uitzondering van die van de Drank- en Horecawet zijn subsidiabel.
10. Er dient sprake te zijn van een bewonersinitiatief in de zin van ‘van en door bewoners’. Indien als
onderdeel van het initiatief sprake is van de inzet van een professional dan dient sprake te zijn
van toegevoegde waarde voor het initiatief en draagvlak onder de bewoners. Voor wat betreft de
kosten van de professional of sociaal ondernemer is een sociaal uurtarief van toepassing, te
weten maximaal € 25,- per uur, excl. BTW.
11. Uitstapjes buiten Zuid Holland worden niet gehonoreerd.
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12. Een bewonersinitiatief kan ook resulteren in een opdracht aan een stedelijk cluster of anderszins.
13. Een bewonersinitiatief gericht op een ingreep in de openbare ruimte is mogelijk, maar dient
uiteraard in goed overleg met en met instemming van het betrokken cluster tot stand te komen.
14. De gebiedscommissie hecht er aan dat voor de uitvoering van het initiatief benodigde producten in
principe in het gebied Charlois worden gekocht en daardoor ten goede komt aan de lokale
wijkeconomie.
15. De gebiedscommissie Charlois hecht waarde aan de verantwoording van toegekende
bewonersinitiatieven. Wanneer de initiatiefnemers een eerder bewonersinitiatief dat conform de
geldende termijnen reeds verantwoord had moeten zijn, nog niet hebben verantwoord, is dit
onderdeel van de overwegingen in relatie tot het nieuwe initiatief.
16. Een bewonersinitiatief kan om technische reden worden afgewezen. Hiervan is sprake wanneer
het initiatief niet voldoet aan de in artikel 6 ‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven Rotterdam’
genoemde aanvullende voorwaarden voor wijk- en buurtinitiatieven of wanneer het initiatief
geweigerd moet worden op basis van artikel 8 ‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven Rotterdam’. In
geval van een advies om een bewonersinitiatief om technische reden af te wijzen, kan de
gebiedscommissie besluiten om het initiatief tijdens de openbare vergadering van de
gebiedscommissie niet (verder) inhoudelijke te behandelen en direct over te gaan tot
besluitvorming. De initiatiefnemers worden tijdig, d.w.z. uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de
openbare bijeenkomst, geïnformeerd over deze mogelijkheid.

Rotterdam, 21 september 2015
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