GEBIEDSCOMMISSIE CHARLOIS
Advies bewonersinitiatief

Buurtfeest Heijplaat

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

16-0674
Buurtfeest Heijplaat dd 21 mei 2016
€ 1.409 euro
R. van Put (sportvereniging RDM)
09-05-2016
31-05-2016
Anda Noordhuis, dd 11-05-2016
Esther van Harskamp dd 31-05-2016

ADVIES
☒ Gedeeltelijk toekennen, nl €1.189,98
ONDERBOUWING ADVIES
Het initiatief voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor wijk- en buurtinitiatieven, zie artikel 6
‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven Rotterdam’.
☒Nee *
Het initiatief moet geweigerd worden op basis, zie artikel 8 ‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven
Rotterdam’.
☒ Nee
Toelichting:
*De aanvraag is te laat binnengekomen, waardoor deze niet door de gebiedscommissie
behandeld kan worden voor de datum van uitvoering (21 mei 2016). Daarmee is de aanvraag
strijdig met de regels maar dit is op grond van de aangepaste beleidsregels (2015) niet langer
een verplichte weigeringsgrond. De aanvrager is hiervan op de hoogte gesteld en hij heeft
aangegeven het evenement door te laten gaan wegens reeds aangegane reserveringen en in te
stemmen met behandeling van de aanvraag achteraf.
Geadviseerd wordt om het gevraagde bedrag voor eten en drinken te maximeren op 15% van
de totale begroting.
Gelet op het feit dat er meerdere feesten in Heijplaat zijn op korte termijn na elkaar, is het
handig naar de toekomst als daarover afstemming plaatsvindt.
Waar de aanleiding van het feest aanvankelijk gelegen was in het 100 jarig bestaan van SV
RDM, wil SV RDM nu jaarlijks een feest organiseren. Wellicht dat dit dan ook een goed moment
is voor de commissie om aan te geven hoe zij hiermee om wil gaan, in termen van bijdragen.
Begroting
Omschrijving
Tent
Inrichting
Verlichting
Entertainment
Koelwagen
Inkoop drank en eten
Buitentap

Bedrag
949,85
288,21
773,72
1797,00
200,00
1000,00
200,00

Advies
949,85
288,21
773,72
1797,00
200,00
781.20
200,00

Totale kosten
Minus
Omzet
Subtotaal
Eigen bijdrage
Sponsors
Gewenste bijdrage

5208.78

4989,98

-/- 2000,00
3208,78
1500,00
300,00

-/-2000,00
2989,98
1500,00
300,00

1408,78

1189,98

In welke mate is dit een bewonersinitiatief?
4
Toelichting: De aanvraag wordt gedaan door vijf bewoners van Heijplaat. Feitelijk wordt de
activiteit georganiseerd door SV RDM.
Heeft het bewonersinitiatief voldoende maatschappelijke opbrengst voor straat, buurt,
wijk of gebied?
3
Toelichting: De aanvragers willen de verbondenheid tussen bewoners van Heijplaat en de club
behouden d.m.v. de activiteit. En nieuwe bewoners laten kennismaken met de club. Anderzijds
vinden er al de nodige wijkfeesten op Heijplaat plaats, waardoor meerwaarde onduidelijk is.
Maakt het bewonersinitiatief werk van openbaarheid/toegankelijkheid?
5
Toelichting: Het feest vindt plaats op het terrein van SV RDM, maar staat open voor alle
(oud)bewoners van Heijplaat.
Hebben feesten en/of catering een meerwaarde voor het bewonersinitiatief?
4
Toelichting: De kosten voor eten en drinken worden terug verdiend met de verkoop ervan. De
kosten van eten en drinken bedragen 19% van de totale begroting. Het advies is om dit conform
uw richtlijn, terug te brengen naar 15%.
Is de begroting van het bewonersinitiatief realistisch en op orde?
4
Toelichting: In de begroting is niet aangegeven welke kosten worden gedekt door welke
opbrengsten. De posten verlichting en entertainment zijn uitbesteed. De tent is aangeschaft met
het oog op meerjarig gebruik.
Voorziet het bewonersinitiatief in een eigen bijdrage in natura en/of geld?
5
Toelichting: Er zijn sponsors geworven voor 300 euro en de club draagt zelf 1500 euro bij.
Is de kans op realisatie van het bewonersinitiatief aanwezig?
5
Toelichting: Er is eerder een vergelijkbaar feest georganiseerd tijdens het 100-jarig bestaan.
Er is dus voldoende ervaring.
Verdere opmerkingen over het bewonersinitiatief
n.v.t.

