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Van: SecretariaatBokhove
Verzonden: maandag 17 juni 2019 16:14
Aan:
Onderwerp: FW: Bewonersparticipatie ontwikkeling Feyenoord City
Bijlagen: Bijlage 1 Particitpatieconvenant FC GR BBV 20171108.pdf; Bijlage 2 BO aanvraag

BBV 2018-2019.pdf; Bijlage 3 18-0998 advies BO Veranda.pdf; Bijlage 4 18-0998
besluit BO Veranda.pdf; Bijlage 5 GR Beschikking 18-0998.pdf

Urgentie: Hoog

Met vriendelijke groet,

Secretaresse Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal
Gemeente Rotterdam
Stadhuis, Coolsingel 40
Telefoon 
Website www.rotterdam.nl

LET OP! Vanaf april 2018 wordt de Coolsingel verbouwd. Vanaf januari 2018 beginnen hiervoor de voorbereidende
werkzaamheden. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van het stadhuis is daarom beperkt. Kijk voor actuele
informatie op www.decoolsingel.nl.

Naar nu blijkt heeft de gebiedscommissie IJsselmonde de aanvraag in haar vergadering van 11 december
jongstleden behandeld, zie bijlagen 3 en 4. Men heeft besloten van de gevraagde en afgesproken ,

 Euro toe te kennen. Inmiddels heeft de stichting Opzoomermee dit besluit uitgevoerd, zie bijlage 5. Deze
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Van: 
Verzonden: zondag 16 december 2018 11:13
Aan: SecretariaatBokhove
CC: Betalingen Opzoomer Mee ;  ; Verhagen W. (Wilco) ; Hoogerbrugge M. (Marco) ;  ;  
; 
Onderwerp: Re: Bewonersparticipatie ontwikkeling Feyenoord City
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw Bokhove, beste Judith,

Op 8 november 2017 hebben de gemeente Rotterdam (GR), Feyenoord City (FC) en de stichting BewonersBelangen 
de Veranda 010 (BBV) een meerjaren participatieconvenant gesloten inzake de gebiedsontwikkeling Feyenoord City 
en Stadionpark, zie bijlage 1. In hoofdstuk 5 van dit convenant valt te lezen, dat GR jaarlijks een bedrag van rond de 
9.500,00 Euro subsidie aan BBV zal verstrekken. Dit jaarlijks aan te vragen. Na veel vijven en zessen is de aanvraag 
2017 conform afspraken afgehandeld voor het BBV-boekjaar 2017-2018.

art. 10 lid 1 sub C
Op 1 juli 2018 is ons boekjaar 2018-2019 gestart. En hebben we conform afspraak op 2 augustus 2018 een subsidie-
aanvraag groot  naar GR gestuurd, zie bijlage 2. De afhandeling van de aanvraag door GR wilde niet 
vlotten, ondanks diverse navragingen onzerzijds. In de vergadering van de raadscommissie MPOF van 22 november 
2018 zijn door het CDA daar zelfs vragen over gesteld. U heeft vervolgens toegezegd naar deze aanvraag te kijken. 
Op 23 november heeft ondergetekende u per email laten weten, beschikbaar te zijn voor eventuele vragen. Daarop 
hebben we verder geen reactie meer gehad.

art. 10 lid 1 
sub C
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Aan: BewonersBelangen Veranda

Cor Kieboomplein 302
3077 MK Rotterdam

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk
verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de
koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Uw bewonersinitiatief
Dossiernummer : 18-0998
Titel : Bewonersparticipatie ontwikkeling Feyenoord City
Grootboeknummer : 5108

uitbetaling heeft BBV onmiddellijk terug gestort.

Het mag duidelijk zijn, dat BBV niet akkoord kan gaan met de schending van de gemaakte afspraken uit het 
participatieconvenant. GR blijft in gebreke inzake naleving van het convenant. Voor uw beeldvorming: BBV levert op 
jaarbasis naar schatting 3.000 uren aan vrijwilligerswerk van hoge kwaliteit. Vanaf 1 januari 2019 gaat hier een 
bewonerscommissie van 4 leden bijkomen. Zij gaan zich nog meer bezighouden met onze achterban de 
Verandabewoners. Aan al dit werk zitten veel kosten. In totaal geschat zo'n  per jaar. Conform 
convenant dient GR hiervan jaarlijks zo'n  voor haar rekening te nemen. Door het uitblijven van de subsidie 
vanaf augustus 2018 hebben BBV-vrijwlligers ongeveer  onkosten uit eigen middelen voorgeschoten. Dat 
is een ongewenste en niet vol te houden situatie. Het aanslepen van deze subsidiekwestie slokt daarbij ook nog eens 
veel tijd op zowel binnen GR als BBV. art. 10 lid 1 sub C

We doen bij deze een dringend beroep op u om deze zaak per omgaande intern binnen de gemeente Rotterdam op 
te lossen. Naar uw spoedige en adequate reactie zien we met veel belangstelling uit.

Met vriendelijke groet namens de stichting BewonersBelangen De Veranda Rotterdam (BBV),

p/a Cor Kieboomplein 302
3077 MK Rotterdam

KvKnummer: 70421889
Telefoon: 
Email: @gmail.com

Volg ons op FaceBook! 

On 12/14/18 1:06 PM, Betalingen Opzoomer Mee wrote:
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Datum ontvangst : 31-7-2018
Gebiedscommissie : IJsselmonde
Uw contactpersoon bij
Opzoomer Mee & Bewonersidee :

Rotterdam, 13-12-2018

Geachte meneer/mevrouw,

Voor uw bewonersinitiatief is namens de gebiedscommissie onderstaand bedrag gestort:

Bedrag :
Op rekening :
Ten name van :

Dit rekeningnummer heeft u bij uw aanvraag opgegeven.

Let op.
Als initiatiefnemer bent u verantwoordelijk voor het initiatief en de besteding van de ontvangen bijdrage
van de gebiedscommissie. U dient zich daarbij te houden aan de spelregels van de ontvangen beschikking.
Lees deze beschikking dus goed en voorkom problemen! U bent en blijft ook verantwoordelijk als een
'derde' (een stichting of vereniging in uw buurt) het geld voor u ontvangt en aan u verstrekt.

Een beschikking horende bij deze uitbetaling ontvangt u separaat of heeft u reeds ontvangen.

Wij sluiten ook een formulier bij waarop u de inkomsten en uitgaven voor uw bewonersinitiatief kunt
bijhouden. Het overzicht en bijbehorende rekeningen e.d. dient u ten behoeve van een eventuele controle
5 jaar te bewaren.

Een eventueel resterend bedrag dient u terug te (laten) storten naar St. Opzoomer Mee & Bewonersidee,
o.v.v. titel en dossiernummer van het initiatief.

Met vriendelijke groet,

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk
verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de
koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Opzoomer Mee & Bewonersidee

art. 10 lid 1 sub C



4

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.




