GEBIEDSCOMMISSIE CHARLOIS
Advies bewonersinitiatief

Meifeest 2016

Dossiernummer:
Korte omschrijving initiatief:
Gevraagde bijdrage:
Aanvrager:
Datum ontvangst aanvraag:
Datum contact aanvrager:
Check opgesteld door:
Advies opgesteld door:

16-0510
Feest voor bewoners Heijplaat op 28 mei 2016
700 euro
C. van der Schee (Kinderboerderij de Heij)
13-04-2016
28-04-2016
Anda Noordhuis, dd 14-04-2016
Bert van Duuren, dd 28-04-2016

ADVIES
☒ Gedeeltelijk afwijzen

wel honoreren € 585,-

ONDERBOUWING ADVIES
Het initiatief voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor wijk- en buurtinitiatieven, zie artikel 6
‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven Rotterdam’.
X Ja
☐ Nee
Het initiatief moet geweigerd worden op basis, zie artikel 8 ‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven
Rotterdam’.
☐ Ja
X Nee
Toelichting
Voor de opening van het lente/zomer seizoen vraagt de kinderboerderij de Heij een bijdrage.
Begroting
Omschrijving
8 kraampjes (en communicatie, zie toelichting hieronder)
Luchtkussen (zie toelichting hieronder)
snoep
diverse hapjes
patat
drank (koffie, thee, limonade)
optreden band
Onvoorzien

Bedrag
€ 80,€ 100,€ 45,€ 80,€ 30,€ 75,€ 200,€ 90,-

Toe te kennen
€ 120,€ 160,€ 20,€ 40,€ 20,€ 25,€ 200,€ 0,-

Gewenste bijdrage

€ 700,-

€ 585,-

In welke mate is dit een bewonersinitiatief?
5
Toelichting: Het initiatief wordt genomen door vrijwilligers van de kinderboerderij. De originele
aanvraag is ondertekend door vier bewoners van Heijplaat en 1 inwoner van Feijenoord
(vrijwilliger op de boerderij). Na gesprek met de aanvrager is een 5 e handtekening van een
bewoner van Heijplaat toegevoegd.
Heeft het bewonersinitiatief voldoende maatschappelijke opbrengst voor straat, buurt,
wijk of gebied?
4
Toelichting: De aanvragers willen d.m.v. de activiteit mensen op ongedwongen wijze met elkaar
in contact brengen en zo de samenhang in de wijk bevorderen.
Maakt het bewonersinitiatief werk van openbaarheid/toegankelijkheid?
4
Toelichting: Het feest is toegankelijk voor alle inwoners van Heijplaat.
Hebben feesten en/of catering een meerwaarde voor het bewonersinitiatief?
4
Toelichting: In de begroting is een bedrag van 230 euro opgenomen voor catering, is meer dan
15% van het gevraagde bedrag. Wellicht zou een kleine eigen bijdrage van deelnemers
gevraagd kunnen worden. Begroting catering wordt op 105 euro gezet.
Is de begroting van het bewonersinitiatief realistisch en op orde?
4
Toelichting: Naast de bovengenoemde catering bestaat de begroting uit kosten voor
(spel)materiaal, band en een post ‘onvoorzien’. Dit wordt normaliter niet vergoed, volgens de
eigen aanvullende regels. Er zijn evenwel al extra kosten ontstaan voor het transport van het
luchtkussen (+ 60 euro) en het drukken van posters (+ 35 euro); ontwerp hiervan is gesponsord
door Van Omme en De Groot. Advies is de post onvoorzien niet toe te kennen, maar de bijdrage
aan het luchtkussen en de kraampjes/communicatie iets te verhogen naar in totaal 90 euro.
Voorziet het bewonersinitiatief in een eigen bijdrage in natura en/of geld?
4
Toelichting: De eigen bijdrage is in natura. Vrijwilligers leveren inzet t.b.v. de realisatie van het
feest.
Is de kans op realisatie van het bewonersinitiatief aanwezig?
5
Toelichting: Er is voldoende ervaring met het organiseren van dit soort activiteiten.
Verdere opmerkingen over het bewonersinitiatief

Dit onderwerp is geschikt voor Charlois TV.

