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Onderwerp:
Beleidsregel bewonersinitiatieven Rotterdam juli 2015 ev, en de Nadere regels
bewonersinitiatieven Rotterdam
Op welke gronden deze brief7/Waarom nu voorgelegd?
Ter informatie - na besluitvorming in college van B&W..
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder aangenomen
moties en gedane toezeggingen:
Uitgangspunten bewonersinitiatieven, als besloten door de gemeenteraad dd. 28 november
2013.
Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam 2014.
Beleidsregel bewonersinitiatieven Rotterdam 2014.
Subsidieverordening Rotterdam 2014.
Verordening op de gebiedscommissies 2014.
Participatieleidraad 2014.
Beleidskader Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019
Toelichting:
Hierbij bieden wij u de definitief door ons vastgestelde Beleidsregel bewoners initiatie ven juli
2015 ev. en de Nadere regels aan.
Op 23 april jl. zijn concept-Beleidsregel bewonersinitiatieven juli 2015 ev. En de Nadere regels
bewonersiniitatieven Rotterdam aan de gemeenteraad ter consultatie voorgelegd. Daar is
ingestemd met de voorgestelde aanpassingen. Wel heeft uw raad middels een motie
uitgesproken een aanpassing in de Beleidsregel te wensen.
Dit betrof motie 15BB3303 dd. 23 april 2015, titel "Beleidsregel bewonersinitiatieven" van
Salima Belhaj (D66 Rotterdam). Deze motie bevatte het verzoek tot wijziging van artikel 1
Weigeringsgronden 1. Een subsidieaanvraag wordt afgewezen: b. indien het bewonersinitiatief
conflicteert met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders. Dit is in de Nadere
regels aangepast. Met deze brief bieden wij u de definitieve versie aan.
Financiële en juridische consequenties/aspecten:
n.v.t.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam
De secretaris

Aboïïfaleb
Bijlage(n):
Bijlage 1: Beleidsregel bewonersinitiatieven Rotterdam juli 2015 ev. en de Nadere regels
bewonersinitiatieven Rotterdam.

