
Besluit vaststelling subsidieplafonds bewonersinitiatieven Rotterdam 2023 

De concerndirecteur Dienstverlening van de gemeente Rotterdam, 

  

gelet op artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

gemeente Rotterdam 2021, artikel 4 van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging 

van de algemeen directeur 2021 en artikel 7, eerste lid, van de Nadere regels bewonersinitiatieven 

Rotterdam 2023; 

  

overwegende, dat het gewenst een subsidieplafond vast te stellen, genoemd in het Besluit vaststelling 

subsidieplafonds bewonersinitiatieven Rotterdam 2023; 

  

Besluit: 

Artikel 1   
De subsidieplafonds, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam 

2023 bedragen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023: 

  

Subsidieplafond categorie 1 Wijk 

€ 66.542 Afrikaanderwijk 

€ 59.334 Agniesebuurt-Provenierswijk 

€ 152.137 Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier 

€ 85.560 Beverwaard 

€ 96.957 Bloemhof 

€ 135.124 Bospolder-Spangen-Tussendijken 

€ 94.850 Carnisse-Zuiderpark 

€ 115.146 Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek 

€ 110.706 Crooswijk 

€ 74.189 Delfshaven-Schiemond 

€ 55.279 Dijkzigt-Oude Westen 

€ 83.514 Entrepot-Noordereiland 

€ 65.524 Feijenoord 

€ 193.160 Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde 

€ 35.861 Heijplaat 

€ 155.735 Hillegersberg 

€ 88.529 Hillesluis 

€ 75.720 Hoek van Holland 

€ 175.369 Hoogvliet 

€ 72.016 Katendrecht-Wilhelminapier 

€ 190.857 Kralingen 

€ 34.189 Kralingseveer 

€ 163.883 Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland 

€ 98.021 Lombardijen 

€ 71.575 Mathenesse 

€ 176.511 Middelland-Nieuwe Westen 

€ 87.544 Nesselande 

€ 148.462 Ommoord 

€ 78.006 Oosterflank 

€ 100.356 Oud Charlois-Wielewaal 

€ 109.797 Oude Noorden 

€ 70.632 Overschie 
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€ 155.532 Pendrecht-Zuidwijk 

€ 99.544 Pernis 

€ 136.525 Rozenburg 

€ 107.235 Schiebroek 

€ 88.852 Tarwewijk 

€ 84.589 Vreewijk 

€ 102.706 Zevenkamp 

  

Artikel 2   
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. 

Aldus vastgesteld op 20 december 2022 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, 

De concerndirecteur van het cluster Dienstverlening 

Linda Molenaar 

B ezwaarclausule 

  

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de bekendmaking ervan 

een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: 

- naam en adres van de indiener; 

- datum bezwaarschrift; 

- de gronden van het bezwaar; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam 

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie 

Postbus 1011 

3000 BA ROTTERDAM. 

  

Het bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend op rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente. 

Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd 

via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. Het bezwaarschrift kan niet op een andere digitale wijze 

(bijvoorbeeld per e-mail) worden ingediend. 

  

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 

of bir@rotterdam.nl 
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