Pilot Subsidieregeling
Buurtfietsenstalling

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.
Wilt u dit formulier digitaal invullen? Sla het bestand eerst op voor u
het opent.

Gegevens buurtfietsenstalling
(bestaande of nog te openen)
Naam:

Straatnaam en huisnummer

Postcode (1234AB)

Plaats

Gegevens aanvrager
• Natuurlijk persoon
Naam:

Emailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

Telefoonnummer (10 cijfers)

• Rechtspersoon

253 SO 05 21

Naam rechtspersoon
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KVK-nummer (8 cijfers)

BTW-nummer (14 cijfers)

Emailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

Telefoonnummer (10 cijfers)

Bijlages
• Bijlage 1: Kwaliteitsverbetering
• Bijlage 2: Checklist kwaliteitsverbetering

Vul altijd de Checklist Kwaliteitsverbetering in (denk aan de toelichting). Hiervoor
wint u advies in bij de gemeente Rotterdam directie Stadsbeheer, afdeling Parkeervoorzieningen
• Bijlage 3: Aanvragersverklaring

Afsluiting aanvraag
Dit is een vrij veld waarin u, indien u dit wenst, nog een beknopte toelichting kunt geven
op uw subsidie-aanvraag. Deze toelichting is niet verplicht.
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Bijlage 1: Kwaliteitsverbetering
Format voor beschrijving kwaliteitsverbetering bestaande buurtfietsenstalling
Bij de subsidieaanvraag voor een eenmalige investeringsbijdrage voor een kwaliteitsverbetering van een bestaande buurtfietsenstalling wordt onderstaand format gebruikt.
Hierin wordt aangegeven welke activiteiten voor kwaliteitsverbetering (a tot en met g) het
betreft.
a.

de kosten van het installeren/vernieuwen van een geautomatiseerd slot en
toebehoren

b.

het installeren van een inbraakbestendige deur

c.

het plaatsen of vernieuwen van fietsenrekken die voldoen aan de eisen van
Fietsparkeur, zie https://fietsparkeur.nl/

d.

het aanbrengen van adequate verlichting

e.

het schilderen van de binnenruimte van de buurtfietsenstalling

f.

het installeren van oplaadpunten voor e-bikes

g.

het installeren van een herkenbaar door de gemeente geleverd beeldmerk of
naambord bij de ingang van de buurtfietsenstalling, om op uniforme wijze kenbaar te
maken dat de stalling een buurtfietsenstalling betreft.

Kwaliteitsverbetering
Categorie

Slecht?
ja/nee

Voldoende
ja/nee

Goed
ja/nee

a. Slot en toebehoren
b. Toegangsdeur
c. Fietsenrekken
d. Verlichting
e. Schilderwerk
binnenruimte
f. Oplaadpunten e-bikes
g. Herkenbaarheid
Voorgestelde kwaliteitsverbeteringen
Indien er voorgestelde kwaliteitsverbeteringen zijn geef dan een omschrijving in volgende
tekstvak. Geef hier de letter van de categorie eerst voor de toelichting (a:, b: , c: , etc. ).

Aanwijzing voor het invullen van de tabel:
• Gemeente Rotterdam wil graag een beeld krijgen van het kwaliteitsniveau van alle
buurtfietsenstallingen in Rotterdam. Het is dus gewenst dat bij alle aanvragen voor
een bestaande buurtfietsenstalling, hetzij exploitatiesubsidie, hetzij subsidie voor een
investering in kwaliteitsverbetering, voor alle categorieën a t/m g, de huidige stand van
zaken door de aanvrager wordt beoordeeld als ‘slecht, ‘voldoende’ of ‘goed’.
• Indien een subsidie wordt aangevraagd voor de investering in de kwaliteitsverbetering
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van een bestaande buurtfietsenstalling is het een vereiste om in de laatste kolom, voor
die categorieën waarop de kwaliteitsverbetering van toepassing is, te omschrijven
welke specifieke kwaliteitsverbetering zal worden doorgevoerd.

Voor het ontvangen van een eenmalige subsidie voor het investeren in kwaliteitsverbetering van een bestaande buurtfietsenstalling, zoals benoemd in artikel 3, eerste lid,
onderdeel b, dient de subsidieaanvrager in ten minste één van bovenstaande gedefinieerde categorieën kwaliteitsverbeteringen door te voeren.
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Bijlage 2: Checklist Kwaliteitsverbetering
Kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder d van de subsidieregeling pilot Buurtfietsenstalling.
Bij de subsidieaanvraag voor een exploitatiebijdrage of investeringsbijdrage wordt de
onderstaande checklist met kwaliteitscriteria ingediend.
Deze informatie wordt gebruikt om lessen te trekken van de pilot(s) buurtfietsenstallingen
en functioneert als input bij het opstellen van een structurele subsidieregeling buurtfietsenstallingen.
Kwaliteitscriteria
Beheren/exploitatie en investeringsbijdrage

Ja

Nee

N.v.t.

De buurtfietsenstalling is of wordt inpandig of op een
binnenterrein gerealiseerd.
De buurtfietsenstalling is bestemd voor
abonnementhouders.
Ten minste 50% van de ruimte van de buurtfietsenstalling
wordt gebruikt voor fietsparkeerplekken.
De buurtfietsenstalling betreft een in het bestemmingsplan
passende afsluitbare stalling.
De buurtfietsenstalling bedraagt minimaal 10
fietsparkeerplaatsen.

TOELICHTING:
een toelichting dat hierover advies is ingewonnen bij de gemeente Rotterdam directie
Stadsbeheer, afdeling Parkeervoorzieningen: (Telefonisch: 14010 en vragen naar Kees
Jonkergouw)
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Bijlage 3: Deelnemers-/
Aanvragersverklaring
Deelnemersverklaring als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder j van de subsidieregeling pilot Buurtfietsenstalling.
Verklaring voorwaarden en vereisten deelname pilot buurtfietsenstalling.
Voor deelname aan de pilot buurtfietsenstalling moet door de deelnemer worden voldaan
aan de navolgende voorwaarden en vereisten.
1.

De deelnemer zorgt ervoor dat de stalling te allen tijde toegankelijk is voor de
abonnementhouder door middel van een sleutel, tag, of toegangscode

2.

De deelnemer is bereikbaarheid voor contact voor abonnementhouders, inwoners,
gemeente of derden

3.

De stalling wordt geregeld schoongemaakt en verkeert in een goede staat van
onderhoud

4.

De deelnemer verplicht zich tot het aanbrengen van een bord of raamsticker met
herkenbaar beeldmerk dat de betreffende stalling een buurtfietsenstalling is. Dit
beeldmerk wordt door de gemeente Rotterdam aan de subsidieaanvrager ter
beschikking gesteld

5.

Per kwartaal vindt een kwaliteitscontrole en een monitoringsgesprek met de
gemeente Rotterdam plaats. Dit op basis van:
a

cijfers over het gebruik, tarieven, de staat van onderhoud, de kosten en
inkomsten van de buurtfietsenstallingen (aan te leveren door de eigenaar van
de buurtfietsenstalling)

b

stand van zaken met betrekking tot de kwaliteitseisen zoals beschreven in de
subsidieregeling Subsidies pilot Buurtfietsenstalling

c

lessen te trekken van de pilot(s) buurtfietsenstallingen die gebuikt kunnen
worden bij het opstellen van een structurele subsidieregeling buurtfietsenstallingen, waaronder onderzoek naar verbeteringen om bestaande
buurtfietsenstallingen op het door de gemeente gewenste kwaliteitsniveau te
brengen en de daaraan gekoppelde investeringsopgave.

6.

De deelnemer is verplicht om mee te werken aan een gebruikersonderzoek
(enquête onder de abonnementhouders

7.

De deelnemer zorgt ervoor dat de stalling aangemeld is bij de website www.
veiligstallen.nl.

8.

Waar mogelijk kan de deelnemer worden geholpen om de kwaliteit en deugdelijkheid van de organisatie te versterken door actief samen te werken met een sociaal
maatschappelijke bedrijfscoach.

Aanvrager
Naam

Functie

bevestigt en verklaart door ondertekening van deze verklaring (i) de inhoud van deze
verklaring te hebben begrepen, (ii) in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in deze verklaring te zullen handelen, dan wel te zullen nalaten,(iii)hierbij verklaar ik
dat alle ingevulde gegevens en bijlagen volledig en accuraat zijn.
Aldus verklaard en ondertekend
Plaats

Handtekening
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Datum

