Aanvullende regels bewonersinitiatieven Gebiedscommissie Hoek van
Holland
De gebiedscommissie Hoek van Holland hanteert in aanvulling op de stedelijk vastgestelde
Beleidsregel bewonersinitiatieven Rotterdam en de Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam de
volgende aanvullende regels bij de beoordeling van bewonersinitiatieven.
1. Het ingediende bewonersinitiatief moet in lijn zijn van de Wijkagenda Hoek van Holland. Het
initiatief kan hier niet haaks staan op, dan wel er mee strijdig zijn.
2. De kosten van consumpties en maaltijden zijn subsidiabel als ze ten behoeve van vrijwilligers
komen en in verhouding staan tot het totale bedrag van de aanvraag. Hierop kan een uitzondering
gemaakt worden wanneer het een grote meerwaarde heeft voor het initiatief. In dat geval is de
doelstelling van het initiatief relevant.
3. Kosten van leges, met uitzondering van die van de Drank- en Horecawet, zijn subsidiabel.
4. Bestuurskosten, stichtingskosten, notariskosten etc. zijn niet subsidiabel.
5. Promotiekosten worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 350,-.
6. In geval van een aanvraag bijdrage bewonersinitiatief waar afgezien van de eigen bijdrage ook
andere partijen financieel aan bijdragen of gevraagd zijn bij te dragen, dient in de aanvraag dan
wel het hieraan gerelateerde advies te worden geconcretiseerd waarvoor de aan de
gebiedscommissie gevraagde bijdrage bestemd is.
7. Er dient sprake te zijn van een bewonersinitiatief in de zin van ‘van en door bewoners’. Indien als
onderdeel van het initiatief sprake is van de inzet van een professional dan dient sprake te zijn
van toegevoegde waarde voor het initiatief en draagvlak onder de bewoners.
8. Voor wat betreft de kosten van de sociaal ondernemer is een sociaal uurtarief van toepassing, te
weten maximaal € 25,- per uur, excl. BTW.
9. Cofinanciering is zeer gewenst, zeker voor de bewonersinitiatieven boven de € 2.500,-.
10. Aanvragen voor uitstapjes worden kritisch beoordeeld en kunnen worden gehonoreerd mits het
doel achter het uitstapje en de meerwaarde daarvan duidelijk geconcretiseerd worden. Uitstapjes
buiten de Regio Rijnmond worden doorgaans niet gehonoreerd.
11. Onvoorziene kosten in de aanvraag worden niet gehonoreerd.
12. De gebiedscommissie Hoek van Holland hecht waarde aan de verantwoording van toegekende
bewonersinitiatieven. Wanneer de initiatiefnemers een eerder bewonersinitiatief dat conform de
geldende termijnen reeds verantwoord had moeten zijn, nog niet hebben verantwoord, is dit
onderdeel van de overwegingen in relatie tot het nieuwe initiatief.
13. In de Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam artikel 6 lid 2 staat opgenomen dat een
subsidieaanvraag voor een wijk- of buurtinitiatief wordt ten minste zes weken voor aanvang van
de activiteit ingediend moet zijn bij de gebiedscommissie via het daarvoor bestemde
aanmeldformulier. De gebiedscommissie Hoek van Holland hanteert deze regel flexibel.
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