
#samenmakenwebotu

In Bospolder-Tussendijken (BoTu) werken we samen aan de ontwikkeling van 
de wijk en haar bewoners. We zoeken naar nieuwe projecten en initiatieven die 
bijdragen aan het nog veerkrachtiger maken van onze wijk. Daarom doen we deze 
Open Oproep. Heb jij een goed plan voor de wijk? Vraag dan nu subsidie aan! 
Hieronder vind je de voorwaarden en werkwijze van de Open Oproep BoTu.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
De aanvraag moet zich richten op bewoners van Bospolder-Tussendijken (postcode 3025 en 3026) en zo veel 
mogelijk in deze wijk plaatsvinden. De activiteiten moeten een maatschappelijke bijdrage leveren aan ten minste 
een van de volgende thema’s:
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Wie mag subsidie aanvragen?
De subsidie kan door iedereen aangevraagd worden, maar uitbetaling vindt plaats aan een rechtspersoon die 
blijkens het Handelsregister in Nederland is gevestigd.
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Hoe hoog mag de subsidieaanvraag zijn?
Een subsidie bedraagt maximaal €30.000. In de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine 
initiatieven en grote initiatieven. Kleine initiatieven bedragen maximaal €5.000. Voor deze initiatieven gelden 
minder beoordelingscriteria (zie vraag 5). Per thema is een beschikbaar budget voor 2023 vastgesteld. Aanvragen 
worden in behandeling genomen zolang er voldoende budget beschikbaar is. 
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Digitalisering   €40.000,-
Jeugd & Opvoeden  €30.000,-
Armoede & Schulden  €35.000,-
Schoon & Mooi   €15.000,-

De budgetten voor 2023 zijn:

 Duurzaamheid   €57.000,-   

 Werk & Activering  €67.000,-
 Veiligheid   €60.000,-
 Gezondheid   €66.000,-
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Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?
Iedereen met een initiatief voor de wijk mag een aanvraag indienen. Na het indienen wordt de aanvraag door een 
BoTu Projectleider getoetst aan de voorwaarden. Ook kijkt de Projectleider of de aanvraag haalbaar en realistisch 
is. Nadat is vastgesteld dat een aanvraag voldoet, wordt de aanvraag voorgelegd aan de BoTu Raad. De BoTu Raad 
bespreekt de aanvragen aan de hand van de volgende beoordelingscriteria.
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Criteria *

1. Doel van het project 
Sluit het project aan bij de thema’s en prioriteiten voor BoTu?

2. Aanpak en ervaring aanvrager 
Zit het plan goed in elkaar? Past het plan bij de wijk?  
Heeft de aanvrager de juiste ervaring om het project tot een succes te maken?

3. Lokale kracht 
Wordt het project georganiseerd door bewoners of lokale organisaties?  
Wordt er samengewerkt met bewoners of lokale organisaties bij de organisatie  
en uitvoering van het project?

4. Impact en effect 
Wat levert het project op voor de wijk? Hoe blijvend is de impact?  
Werkt het project door nadat de subsidiebijdrage is gestopt?

5. Gemeenschapsvorming 
Draagt het project bij aan het vergroten of versterken van de gemeenschap en het netwerk 
in BoTu?

* Voor kleine initiatieven (t/m €5.000) gelden de eerste 3 criteria.  
   Voor grote initiatieven gelden alle criteria.

Duurzaamheid, Activering en Werkgelegenheid, 
Veiligheid, Gezondheid, Digitalisering

Voor deze thema’s heeft de EU budget beschikbaar 
gesteld. De gemeente Rotterdam verzorgt de uitbetaling 
van de subsidie. Na goedkeuring door de BoTu Raad dient 
de aanvraag bij het online subsidieloket van de gemeente 
Rotterdam te worden ingediend. De uitbetaling van de 
subsidie vindt plaats in 2 delen. Bij de start van het 
initiatief wordt 70% van de subsidie uitbetaald. De overige 
30% wordt uitbetaald na afronding en verantwoording  
(zie vraag 10).
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Jeugd en Opvoeden, Armoede en Schulden, 
Schoon en Mooi

Voor deze 3 thema’s verzorgt gemeente Rotterdam, 
Havensteder en/of WMO Radar de uitbetaling. Per 
aanvraag verschilt op welke manier de uitbetaling 
precies plaats vindt. Hierover vindt na goedkeuring 
door de BoTu Raad afstemming plaats met de 
initiatiefnemer.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?
Dit verschilt per thema:

De beoordeling door de BoTu Raad heeft 3 mogelijke uitkomsten:

1. De aanvraag wordt volledig toegekend
2. De aanvraag wordt gedeeltelijk toegekend
3. De aanvraag wordt afgewezen

De initiatiefnemers ontvangen een de dag na de beoordelingsbijeenkomst de uitslag. In het geval van een 
(gedeeltelijke) afwijzing ontvangt u een korte toelichting van de afweging van de BoTu Raad.



Wanneer worden de aanvragen beoordeeld?
In 2023 zijn er 3 beoordelingsbijeenkomsten van de BoTu Raad. Per bijeenkomst worden er maximaal 20 complete 
aanvragen voorgelegd aan de BoTu Raad. Dit gebeurt op volgorde van ontvangst. Zijn er al 20 aanvragen ingediend? 
Dan worden de volgende aanvragen in de eerstvolgende bijeenkomst meegenomen. De bijeenkomsten vinden in 
2023 op de volgende momenten plaats:

Als voorbereiding op de beoordelingsbijeenkomst vragen we de aanvragers om een kort filmpje te maken waarin 
de aanvraag wordt toelicht. Dit wordt samen met het aanvraagformulier en de begroting naar de BoTu Raad 
gestuurd ter voorbereiding voor de beoordelingsbijeenkomst. Ook worden de aanvragers uitgenodigd om bij het 
begin van de beoordelingsbijeenkomst aanwezig te zijn om in gesprek te gaan met leden van de BoTu Raad.
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Hoe dien ik mijn aanvraag in?
Op www.bospoldertussendijken.nl/openoproep staat het aanvraagformulier. Deze moet volledig ingevuld worden 
en samen met een sluitende begroting worden ingediend bij samenmakenwebotu@rotterdam.nl.
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Wanneer moet ik mijn initiatief uitvoeren?
De uitvoering van het initiatief start binnen 1,5 maand na toekenning van de subsidie en wordt afgerond binnen 

12 maanden na toekenning van de subsidie.
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Hoe moet ik verantwoording afleggen over de uitvoering 
van mijn initiatief?
Indien de BoTu Raad heeft besloten om een subsidie toe te kennen, volgt een startgesprek met een BoTu 
Projectleider. In dit startgesprek worden afspraken gemaakt over de monitoring en verantwoording van het 
initiatief. Dit bestaat in elk geval uit:

• Twee gesprekken met de BoTu Projectleider: een tussenevaluatie en een eindevaluatie
• Een prestatieverklaring over de activiteiten waar subsidie voor is verstrekt
• Een verantwoordingsverslag na afronding van het initiatief 
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Dinsdag 28 maart  De aanvraag moet ingediend worden vóór maandag 20 februari;
Dinsdag 20 juni   De aanvraag moet ingediend worden vóór maandag 15 mei;
Dinsdag 31 oktober  De aanvraag moet ingediend worden vóór maandag 11 september.
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Ik heb al eens subsidie ontvangen via de Open Oproep.  
Ik wil voor hetzelfde project opnieuw subsidie aanvragen. 
Kan dat?
Je kan voor het verlengen van je initiatief opnieuw subsidie aanvragen via de Open Oproep. De reeds ontvangen 
subsidie moet verantwoord zijn voordat de nieuwe subsidie wordt aangevraagd.
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http://www.bospoldertussendijken.nl/openoproep
mailto:samenmakenwebotu%40rotterdam.nl?subject=


@bospoldertussendijken

bospolder tussendijken

www.bospoldertussendijken.nl

Rösener Manzstraat 57
3026 TL Rotterdam

samenmakenwebotu@rotterdam.nl

Contact

Gelden er nog aanvullende voorwaarden als ik subsidie 
ontvang?
Indien je subsidie ontvangt, dien je communicatie over het initiatief te verzorgen richting de wijk. Hierover maak 

je met de BoTu Projectleider afspraken in het startgesprek. Je levert in ieder geval tekst en beeldmateriaal aan 
over je initiatief voor de website en social media van Bospolder-Tussendijken.
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Gelden er nog bepaalde weigeringsgronden, aanvullend op 
de reeds beschreven voorwaarden?
De aanvraag voor subsidie wordt in ieder geval afgewezen indien:

• het initiatief een overwegend privaat belang heeft;
• het niet aannemelijk is dat op basis van de aanvraag het initiatief kan worden uitgevoerd;
• de aanvraag in strijd is met de wet, gemeentelijke verordeningen of bestemmingsplannen;
• het initiatief in de openbare ruimte wordt uitgevoerd en er geen rekening is gehouden met de kosten voor 

het structurele beheer en onderhoud na subsidieverlening.
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We kijken uit  
naar de plannen!
Heb je hulp nodig of vragen?  
Neem dan contact op met samenmakenwebotu@rotterdam.nl of kijk op  
www.bospoldertussendijken.nl/openoproep

De Open Oproep wordt  
mede mogelijk gemaakt door:

http://www.bospoldertussendijken.nl 
mailto:samenmakenwebotu@rotterdam.nl
mailto:samenmakenwebotu%40rotterdam.nl?subject=
http://www.bospoldertussendijken.nl/openoproep

