Algemene toelichting Nadere Regels Bewonersinitiatieven 2022
Deze nadere regels zijn gebaseerd op de Subsidieverordening Rotterdam 2014
(SVR 2014). Ze geven duidelijkheid over:
• de criteria voor het aanvragen en toekennen van subsidies voor
bewonersinitiatieven;
• de subsidieplafonds.
De wijkmanager neemt de besluiten over de subsidieaanvragen, op grond van deze
nadere regels. Tegen het besluit is bezwaar mogelijk bij de Algemene
Bezwaarschriftencommissie.
Wijk aan Zet!
Op 17 juni 2021 besloot de gemeenteraad tot Wijk aan Zet! Rotterdam heeft vanaf 17
maart 2022 een nieuw bestuurlijk stelsel met 39 wijken met Wijkraden. Met Wijk aan
Zet! krijgen bewoners meer invloed op de leefomgeving in hun wijk. Ze kunnen
stemmen op welke bewonersinitiatieven in hun wijk een subsidie moet krijgen. Dit
krijgt vorm op mijn.rotterdam.nl (Mijn Rotterdam). Het stemmen, een subsidie voor
bewonersinitiatieven aanvragen en medebewoners in de wijk informeren over een
bewonersinitiatief gaat via mijn.rotterdam.nl.
Mijn Rotterdam wordt daardoor het platform voor alle bewonersinitiatieven in
Rotterdam. Tegelijkertijd geven we Rotterdammers die de digitale dienstverlening
niet willen gebruiken wel alle kansen om mee te doen. .
In folders leggen we de regeling kort en krachtig, in begrijpelijke taal uit. Onder
andere wijknetwerkers kunnen de folders aan bewoners geven. Ook nodigen
wijknetwerkers sleutelfiguren in de wijk uit om bewonersinitiatieven te promoten,
zeker als het gaat om groepen anderstaligen.
Stemmen op bewonersinitiatieven kan ook of via een stemformulier dat opgehaald
kan worden in een wijkhub, bij een wijknetwerker of via Opzoomer Mee. Het
stemformulier kan men ook daar inleveren of per post (of e-mail) opsturen. De
resultaten van de stemronde komen op Mijn Rotterdam. Ook worden ze via
wijknetwerkers, Opzoomer Mee en in de wijkhub bekendgemaakt. Op vergelijkbare
wijze kunnen Rotterdammers ook met een formulier k een aanvraag indienen
Wijkraden
De 39 wijkraden die de stad straks rijk is, weten als geen ander wat er leeft in de wijk.
Zij worden de motor achter de bewonersinitiatieven. Via het Wijkakkoord geven zij de
algemene kaders om bewonersinitiatieven aan te toetsen, zodat alleen die
initiatieven worden uitgevoerd die in het Wijkakkoord passen. Zij checken in elke
stemronde of de initiatieven waarop gestemd gaat worden inderdaad in het
wijkakkoord passen. Daarnaast geeft de Wijkraad jaarlijks aan welk gedeelte van het
wijkbudget beschikbaar komt voor de stemrondes en welke budget beschikbaar komt
voor de kleine initiatieven waarop niet gestemd gaat worden. Lopende het jaar
kunnen zij dit aanpassen door bijvoorbeeld budget dat over is na stemronde 1 toe te
voegen aan budget voor stemronde 2.
Ook in het enthousiasmeren speelt de Wijkraad een sleutelrol. Leden van de wijkraad
kunnen bewonersinitiatieven bezoeken om het netwerk in de wijk te onderhouden,
bewoners via de gemeentelijke communicatiekanalen uitnodigen om initiatieven te
ontwikkelen en bewoners oproepen om te gaan stemmen. Hierbij kunnen zij
initiatiefnemers een podium bieden om hun initiatief te promoten. Tot slot kan de

wijkraad via de wijkmanager aan de bel trekken als er bijvoorbeeld signalen zijn dat
een stemming niet zorgvuldig is verlopen. De wijkmanager kan dan een onderzoek
instellen en de resultaten gebruiken bij de besluitvorming op de subsidieaanvraag.
Wat is een bewonersinitiatief en wie zijn de initiatiefnemers?
Een bewonersinitiatief start met een idee en gaat om vrijwillig ondernomen
activiteiten van bewoners om de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk te
vergroten. Bewonersinitiatieven kunnen over alle aspecten in de wijk gaan, van een
groenere straat tot het in beweging krijgen van ouderen, een cultureel festival of een
lampionnenoptocht voor kinderen. Bewoners kunnen het initiatief nemen in
samenwerking met een stichting, vereniging of ondernemer. Voor deze initiatieven
kunnen bewoners subsidie aanvragen, op basis van deze regeling.
In Rotterdam zijn 39 wijken. De betrokken bewoners bij het initiatief wonen in een
van deze wijken en willen een bewonersinitiatief uitvoeren in de wijk waar ze wonen.
Ook jongeren die in de wijk wonen, kunnen een bewonersinitiatief opzetten. De
wijknetwerker of Opzoomer Mee kan eventueel helpen, zodat aan alles wordt
gedacht en het initiatief op de juiste manier indienen. Als een ondernemer bij een
aanvraag betrokken is, moet hij de activiteiten die bij het initiatief horen zonder
winstoogmerk uitvoeren. Dit moet uit de aanvraag blijken. Het uitgangspunt is verder
altijd dat de activiteit open moet staan voor alle bewoners. Zo mag een
sportvereniging geen initiatief organiseren dat alleen voor haar leden toegankelijk is.
De vereniging moet dan moeite doen om ook niet-leden bij de activiteit te betrekken,
zodat alle bewoners in de wijk iets aan de activiteit hebben.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Begripsbepalingen

Een bewonersinitiatief gaat om vrijwillig georganiseerde activiteiten van bewoners om
de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bewoners kunnen
voor het initiatief samenwerken met een stichting, vereniging of ondernemer. Voor
deze initiatieven kunnen bewoners op basis van deze regeling een subsidie
aanvragen.
In deze regeling zijn twee categorieën bewonersinitiatieven. Dat past bij de omvang,
de aard en het effect van bewonersinitiatieven. Er zijn bewonersinitiatieven waarvoor
een maximale subsidie van € 2.500 kan worden aangevraagd en initiatieven
waarvoor € 2.500 tot en met € 20.000 kan worden aangevraagd.
De eerste categorie activiteiten (tot en met € 2.500) wordt meestal op straat- of
buurtniveau uitgevoerd. Hierover wordt niet gestemd. De wijkmanager beoordeelt of
het initiatief de leefbaarheid in de wijk vergroot en neemt een besluit. Het
Wijkakkoord van de Wijkraden helpt de wijkmanager en -netwerker om een besluit te
nemen.
De tweede categorie activiteiten (vanaf € 2.500 tot en met € 20.000) bereikt over het
algemeen een groot aantal bewoners in de wijk. Daarom kunnen alle bewoners van
12 jaar en ouder in de wijk hierover stemmen. Zo kiezen zij welk initiatief volgens hen

subsidie mag krijgen. De wijkmanager neemt op basis van deze stemming het besluit
over de aanvragen.

Artikel 2

Toepassingsgebied nadere regels

In dit artikel staat over welke initiatieven de nadere regels gaan.

Artikel 3

Activiteiten

In dit artikel staat voor welke type activiteiten bewoners een subsidie kunnen
aanvragen. De activiteiten moeten altijd de leefbaarheid verbeteren en/of de sociale
samenhang in een wijk vergroten. Bewonersinitiatieven kunnen over alle thema’s in
de wijk gaan, van het vergroenen van een straat tot het in beweging krijgen van
ouderen of een lampionnenoptocht voor kinderen organiseren.

Artikel 4

Doelgroep

In dit artikel staat wie een subsidie kan aanvragen. Bewoners zijn de dragende
kracht achter een initiatief. Tegelijkertijd is het wenselijk dat een subsidie niet wordt
uitgekeerd op de bankrekening van een privépersoon, onder andere om fiscale
redenen. Daarom kan alleen een stichting, vereniging of ondernemer de subsidie
ontvangen. Vaak wordt een initiatief uitgevoerd in samenwerking met een stichting,
vereniging of ondernemer die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Deze
partij kan ook direct de aanvraag doen. In andere gevallen zullen de bewoners een
stichting, vereniging of ondernemer zoeken die namens hen de subsidie kan
ontvangen. De wijknetwerker of Opzoomer Mee kan daarbij helpen.

Artikel 5

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In dit artikel staat voor welke kosten subsidie kan worden aangevraagd. Het gaat
altijd om redelijke kosten. Het doel van de subsidie is altijd om initiatieven en
activiteiten mogelijk te maken. De subsidie is niet bedoeld om organisaties in stand te
houden of gaten in de begroting te dekken. Ook gaat de gemeente terughoudend om
met het subsidiëren van materialen. Het heeft de voorkeur om deze materialen te
huren. Als er wel materialen gesubsidieerd worden, dan moeten deze zo veel
mogelijk ook door andere initiatiefnemers gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld via
een Huis van de Wijk. De richtlijn voor eten en drinken tijdens de activiteit is dat
hieraan maximaal 20 procent van het aangevraagde bedrag mag worden besteed.
De norm voor het uurloon van professionals is in principe ongeveer € 35 per uur.
Daarvan kan soms afgeweken worden, maar dan moet dat goed worden
onderbouwd in de aanvraag. Er kan subsidie gevraagd worden voor bijvoorbeeld
vergunningen, andere gemeentelijke leges en verkeersmaatregelen. Er is geen
subsidie voor omzetbelasting mogelijk als de initiatiefnemer die omzetbelasting kan
terugvorderen, verrekenen of op andere manier in rekening kan brengen.
Het is goed om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de begroting bij de
aanvraag. En om bij het maken van de aanvraag te overleggen met bijvoorbeeld

Opzoomer Mee of de wijknetwerker. Opzoomer Mee heeft een website met handige
tips gemaakt. Daarop staan ook tips om een begroting te maken:
www.opzoomermee.nl/aanvraagformulier-en-gereedschapskist. Verder heeft de
gemeente Rotterdam ook andere mogelijkheden voor aanpassingen in de openbare
buitenruimte, bijvoorbeeld de aanschaf van een bankje of een speeltoestel in een
park. De wijknetwerker kan de bewoners hierover meer vertellen.

Artikel 6

Hoogte van de subsidie

In dit artikel staat de maximale subsidie per categorie initiatieven. Bij de aanvraag
dient rekening te worden gehouden met het subsidieplafond. In een stemronde kan
het subsidieplafond in een wijk bijvoorbeeld lager kan zijn dan het maximale
subsidiebedrag van € 20.000.

Artikel 7

Subsidieplafonds

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling gelden de subsidieplafonds in de
bijlage van 17 maart 2022 tot en met 31 december 2022.
Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een
subsidieaanvraag. In de bijlage staat per wijk, categorie en stemronde wat het
budget is. De subsidieplafonds gelden onder de voorwaarde dat de gemeenteraad
voldoende geld op de begroting reserveert voor de bewonersinitiatieven. Overigens
kunnen de subsidieplafonds lopende het jaar worden aangepast, bijvoorbeeld als er
na stemronde 1 budget overblijft. Dat kan dan worden toegevoegd aan het
subsidieplafond voor stemronde 2.

Artikel 8

De verdeling van bewonersinitiatieven categorie 1

De bewonersinitiatieven tot en met € 2.500 worden behandeld in de volgorde waarin
ze zijn ingediend. Wordt door het goedkeuren van een aanvraag in een wijk voor
deze categorie meer budget uitgekeerd dan met het subsidieplafond is vastgesteld,
wordt die aanvraag helemaal afgewezen. Dan krijgt de volgende aanvraag in de rij
die wel binnen het subsidieplafond past en in dezelfde wijk is de subsidie.

Artikel 9

De verdeling van bewonersinitiatieven categorie 2

De bewonersinitiatieven van € 2.500 tot en met € 20.000 worden per wijk behandeld
in de volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen. De aanvraag met het hoogste
aantal stemmen krijgt als eerste subsidie. Wordt door het goedkeuren van een
aanvraag in een wijk voor deze categorie meer budget uitgekeerd dan met het
subsidieplafond is vastgesteld, wordt die aanvraag helemaal afgewezen. Dan krijgt
de volgende aanvraag in de rij die wel binnen het subsidieplafond past en in dezelfde
wijk is de subsidie. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kan het college een
aanvraag die vanwege de stemming subsidie kan krijgen alsnog weigeren.

Artikel 10

Verstrekkingsronden

In 2022 zijn er twee stemrondes. Die heten verstrekkingsronden. In artikel 14 staan
de data van de stemrondes.

Artikel 11

Wijkoverstijgende bewonersinitiatieven

Wordt een bewonersinitiatief in twee of meer wijken uitgevoerd? Dan behandelt het
college die aanvraag bij het verdelen van de subsidie als een aanvraag voor subsidie
voor activiteiten in een van die wijken. De aanvrager van het bewonersinitiatief kan
zelf in de aanvraag zetten welke wijk hij kiest. Een initiatief kan maar in één wijk
subsidie krijgen.

Artikel 12

De aanvraag

In dit artikel staat waaraan een aanvraag moet voldoen. De aanvraag loopt via
mijn.rotterdam.nl. Opzoomer Mee geeft veel tips om het activiteitenplan te maken:
www.opzoomermee.nl/aanvraagformulier-en-gereedschapskist. In het activiteitenplan
kunnen de bewoners onder andere zetten hoe het initiatief in de wijk is ontstaan. Wie
een activiteitenplan wil maken, kan het beste eerst contact opnemen met de
wijknetwerker. De wijknetwerker weet wat er speelt in de wijk, kent het netwerk in de
wijk en weet welke voorwaarden de gemeente aan een initiatief stelt. De
wijknetwerker kan de initiatiefnemers daarom goed adviseren.

Artikel 13

Aanvullen onvolledige aanvraag

Een aanvraag is volledig als het aanvraagformulier helemaal ingevuld is. Ten slotte
moet er een activiteitenplan toegevoegd worden. Als een aanvraag niet compleet is,
krijgt de aanvrager hierover bericht.

Artikel 14

Aanvraagtermijn

De initiatieven in categorie 1 kunnen worden ingediend tot en met 15 december
2022. Voor het indienen van initiatieven in categorie 2 zijn twee data, omdat er twee
stemrondes zijn:
Stemronde 1: indienen kan van 17 maart 2022 tot en met 30 april 2022.
Stemronde 2: indienen kan van 15 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022.
Bewoners die een aanvraag willen indienen, kunnen het beste daarvoor contact
opnemen met de wijknetwerker. De wijknetwerker weet wat er in de wijk speelt, kent
het netwerk in de wijk en weet vanuit de gemeente welke voorwaarden er aan een
initiatief gesteld worden. De wijknetwerker kan daarom advies geven over waar je
aan moet denken bij het activiteitenplan. Zie ook de toelichting bij artikel 12.

Artikel 15

Werkwijze stemming

Bewoners die willen stemmen, moeten zich eerst inschrijven op mijn.rotterdam.nl.
Daar maakt de bewoner een account aan met DigiD of met een e-mailadres en
postcode. Voor elke stemronde kan een bewoner maximaal 1 stem per
bewonersinitiatief uitbrengen. Na de stemperiode is er een volgorde in de initiatieven.
De wijknetwerker bespreekt die volgorde met de wijkmanager. De wijkmanager
neemt de uitslag van de stemronde over als uitgangspunt bij zijn besluitvorming over
de subsidiëring. De wijknetwerker neemt dan contact op met de indieners van de
gekozen bewonersinitiatieven voor verdere uitvoering. Het stemmen vindt plaats
tijdens de volgende periodes:
• Stemronde 1: vanaf 1 juni 2022 tot en met 14 juni 2022.
• Stemronde 2: vanaf 1 oktober 2022 tot en met 14 oktober 2022.
Een tweede optie om te stemmen gaat via een stemformulier dat bewoners kunnen
ophalen in een wijkhub, bij een wijknetwerker of via Opzoomer Mee. De bewoner kan
het stemformulier daar ook weer inleveren of per post of e-mail opsturen. Opzoomer
Mee en de wijknetwerker kunnen eventueel hulp bieden. De resultaten van de
stemronde worden gepubliceerd op Mijn Rotterdam en via wijknetwerkers, Opzoomer
Mee en in de wijkhub bekend gemaakt.

Artikel 16

Bekendmaking

Het college maakt de subsidieaanvragen waarop gestemd kan worden voor de
eerste dag van elke stemronde bekend op mijn.rotterdam.nl.

Artikel 17

Beslistermijn

In dit artikel staat binnen welke termijn de wijkmanager, namens het college een
besluit op de aanvraag neemt. Voor bewonersinitiatieven in categorie 1 is dat vier
weken, gerekend vanaf de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen. Voor
bewonersinitiatieven in categorie 2 is dat voor stemronde 1 uiterlijk 1 juli 2022 en
voor stemronde 2 uiterlijk 1 november 2022.
Artikel 18

Betaling subsidie

Wordt de subsidie gegeven aan een natuurlijk persoon? Dan wordt het bedrag
betaald aan een rechtspersoon die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel,
bijvoorbeeld een bewonersvereniging, stichting of vereniging in de wijk. Zo komt de
subsidie niet op de privérekening van bewoners. Dat is vanwege de belastingen niet
handig.
Artikel 19

Weigeringsgronden

In dit artikel staan de redenen om een subsidieaanvraag te weigeren. Tegelijkertijd
zijn ook de criteria op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014
relevant voor het beoordelen van de aanvraag. Daarin staan algemene redenen om
een aanvraag te weigeren. Bijvoorbeeld rond de kwaliteit van de aanvraag, de
activiteiten en de financiën. Die criteria staan onder andere in artikel 4:35 van

Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de SVR 2014. Als een aanvraag op
basis van dit artikel wordt geweigerd, kan er ook niet op gestemd worden en wordt
het niet gepubliceerd zoals in artikel 16 staat.

Artikel 20

Aanvullende verplichtingen

In dit artikel staat wat de aanvrager moet doen als het initiatief wordt gekozen en kan
worden uitgevoerd. Deze verplichtingen gelden voor bewonersinitiatieven in beide
categorieën. Bewoners mogen de initiatieven soms in het kalenderjaar na het jaar
van de aanvraag uitvoeren. Bijvoorbeeld als bewoners in december een aanvraag
indienen voor een activiteit in de voorjaarsvakantie in februari in het jaar daarna. Of
misschien moet een stichting voor de programmering van een bewonersinitiatief in de
eerste helft van het jaar al voor start van dat kalenderjaar duidelijkheid hebben over
de subsidiëring. De bewoners zijn verplicht om de Wijkraad uit te nodigen voor het
initiatief. Zo kan de Wijkraad het contact met bewoners versterken en een beeld
krijgen van de maatschappelijke waarde van bewonersinitiatieven. Wel houdt de
gemeente de regie als er initiatieven in de openbare ruimte worden uitgevoerd.
Bewoners kunnen hierover in de uitvoering contact opnemen met de wijknetwerker.

Artikel 21

Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld. Dit betekent dat het
volledige subsidiebedrag bij toekenning van de aanvraag wordt overgemaakt en
wordt vastgesteld. Na uitvoering van het initiatief zorgt de initiatiefnemer voor
aanvragen tot € 2.500 voor een beknopte verantwoording. Bij aanvragen boven de €
2.500 moet een uitgebreidere inhoudelijke en financiële verantwoording ingeleverd
worden. Daarbij verzorgt Opzoomer Mee steekproefsgewijs controles van de
financiële verantwoording.

Artikel 22

Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling geldt van 17 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 23

Overgangsbepaling

Dit artikel regelt de intrekking van de Nadere regels Bewonersinitiatieven 2020. De
Nadere regels Bewonersinitiatieven 2020 gelden nog wel voor subsidie die op grond
van deze regeling is aangevraagd voor 17 maart 2022.

Artikel 24

Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Nadere regels Bewonersinitiatieven
2022.

