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Geachte heer/mevrouw,

U heeft bij de gemeente Rotterdam een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan het bewonersinitiatief De 
Buurttuin. Uw aanvraag is beoordeeld. Met deze brief wordt u hierover geïnformeerd.

Verlening

Wij vinden uw plan een goed initiatief voor het gebied en uw plan voldoet aan de voorwaarden. We hebben 

daarom besloten om u voor uw initiatief een subsidie te verstrekken van € (). Dat komt overeen met het bedrag dat 

u heeft aangevraagd.

U krijgt de subsidie voor de kosten die u moet maken om uw plan te kunnen realiseren. Voor deze 

subsidieverstrekking gelden subsidievoorwaarden. Deze voorwaarden staan hieronder beschreven. Wij vragen u 

deze voorwaarden goed door te lezen.

De voorwaarden:

Het toekennen van de subsidie brengt voor u de volgende verplichtingen met zich mee:

· u zorgt zelf voor de vergunningen die voor dit initiatief eventueel nodig zijn;

· u zorgt –indien nodig- zelf voor een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor uzelf en voor

mede-initiatiefnemers wanneer u op regelmatige basis activiteiten organiseert voor kinderen of kwetsbare

groepen (b.v. ouderen). Meer informatie  over de VOG en de voorwaarden waaraan deze moet voldoen, treft u

aan op: www.rotterdam.nl/werken-leren/vog-vrijwilligers-verplicht/;

· u besteedt de subsidie aan het bewonersinitiatief zoals in uw aanvraag is omschreven;

· verandert er iets in de uitvoering of gaat uw initiatief niet door, dan laat u dit weten aan uw contactpersoon en

de wijknetwerker die uw aanvraag heeft behandeld;

· u nodigt de wijkraad uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van uw bewonersinitiatief uit;

· in uw communicatie, zoals op websites, folders en posters, vermeldt u duidelijk dat het initiatief (mede)

mogelijk is gemaakt door de gemeente Rotterdam;

· u maakt een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en u bewaart dit overzicht samen met de bonnen en

rekeningen de komende vijf jaar;

· binnen vier weken na afronding van uw initiatief levert u het formulier ‘Verantwoording’ in bij Opzoomer Mee ,

samen met foto’s en/of een verslag. Het formulier vindt u als bijlage bij deze brief;

· wanneer u meer dan € 2.500,- heeft ontvangen, stuurt u ook het formulier financieel overzicht op naar

Opzoomer Mee. Het formulier vindt u als bijlage bij deze brief;

· wanneer u geen verantwoording instuurt, kan dit ertoe leiden dat u de ontvangen subsidie terug moet betalen

en dat een nieuwe subsidieaanvraag geweigerd wordt;



· het geld dat u overhoudt, stort u, in overleg met uw contactpersoon terug op rekeningnummer

NL56INGB0004353342, ten name van de Stichting Opzoomer Mee onder vermelding van het dossiernummer

en titel, zoals zijn vermeld bovenaan deze brief.

Betaling 

Wij zorgen ervoor dat het bedrag op het rekeningnummer wordt gestort dat u bij uw aanvraag heeft opgegeven. 

Voor de goede orde wil ik u wijzen op de verplichting om de subsidie terug te betalen als de activiteit niet heeft 

plaatsgevonden of als u zich niet heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden. 

Verantwoording en controle

De subsidie wordt meteen vastgesteld. Er kan controle plaats vinden op bewonersinitiatieven waarvoor een 

subsidie is verstrekt. De ontvanger van de subsidie moet aan deze controle meewerken.

Juridische grondslag

Voor deze subsidietoekenning zijn de volgende juridische regelingen van toepassing :

• De Subsidieverordening Rotterdam 2014 (afgekort: SVR 2014);

• De Algemene wet bestuursrecht (afgekort: Awb).

• Nadere regels Bewonersinitiatieven Rotterdam

Meer informatie over de toepassing van deze wetgeving vindt u op

www.rotterdam.nl/subsidies.

Vragen? Contact? 

Heeft u een vraag, wilt u iets melden of overleggen over uw initiatief? Neem dan contact op met uw contactpersoon  

(zie rechts bovenaan in deze brief).

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw initiatief.

Hoogachtend,

Namens het College

Fouad Habibi
Wijkmanager



Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet 

u binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit doen.

Het kan zijn dat u nog niet weet of u een bezwaarschrift wilt indienen, bijvoorbeeld 

omdat het besluit voor u onduidelijk is of dat u een andere oplossing ziet. In dat geval 

kunt u voordat u een bezwaarschrift stuurt, eerst contact opnemen met de in het 

briefhoofd genoemde contactpersoon. U kunt dan samen bespreken wat u het beste 

kunt doen. Ook kunt u vragen stellen over de bezwaarprocedure zelf. 

U kunt bellen op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 

tot 13.00 uur.

Indien u naar aanleiding daarvan toch besluit een bezwaarschrift in te dienen, stuurt u 

het dan naar:

Gemeente Rotterdam

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

Vermeldt u daarbij:

• uw naam, adres en handtekening;

• uw telefoonnummer;

• de datum waarop u bezwaar maakt;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op Rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, 

m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor

bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk

eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail,

indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.




