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E
s 2013 hebb
ben wij een aantal subsidieaanvragenn ingediend bij
b de
sttadsregio Ro
otterdam. De
e Stadsregio heeft op al deze
d
subsidieeaanvragen positief
besloten, waa
arbij in totaal 5,3 miljoen aan subsidie
e is toegewezzen. Om de
w
werkzaamhed
den uit te kun
nnen voeren moet de gemeente voorr de verschillende
projecten de cofinancierin
c
ng aangeven en de benod
digde investteringskredie
et
beschikbaar stellen.
s
De su
ubsidievoors
stellen, de on
nderbouwing en en de fina
anciële
to
oelichting zijn
n per subsidiieproject in een
e raadsvoo
orstel uitgewe
werkt. Deze memo
m
geeft
een overzichtt over het tota
aal.
Ho
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S
Subsidie
aa
anvragen
D subsidies zijn voor de volgende projecten aang
De
gevraagd:
- Revitalisatie Centtrum Rhoon
- Revitalisatie Centtrum Poortug
gaal
- Johan
nnapolder To
oeristisch Ov
verstappunt (TOP)
(
- Hersttructurering O
Overhoeken I, II en Binne
enbaan
- Blauw
we verbinding
g deeltracé Rhoonse
R
Baa
an
Voor Centrum
V
m Rhoon en C
Centrum Poo
ortugaal kenmerkt de subbsidie aanvra
aag zich
door het aanle
eggen van e
een hogere kw
waliteit in de
e openbare ruuimte en verhoging van
waarde door toevoeging van groen, kkunst, bijzond
dere
de verblijfs- en belevingsw
peel- en ontm
moetingsmog
gelijkheden. C
Centrum Rho
oon is
verlichting of (tijdelijke) sp
daarbij om fin
nancieel-tech
hnische reden
nen verdeeld
d in een Gronndexploitatie
e, namelijk de
e
grondexploita
atie Louweren
nsplein en ee
en investerin
ngskrediet vooor de inrichtting van de
openbare ruim
mte. Het inve
esteringskred
diet Centrum Rhoon besllaat alleen de
e
herinrichting van
v de openb
bare ruimte van
v de Dorpsdijk, Julianaastraat en Werkersdijk.
W
D grondexploitatie Louw
De
werensplein omvat
o
naast de
d inrichting van het Louwerensplein
ook de verwerving en sloo
op van het pa
and Grevelin
ng, de herstruucturering va
an de
parkeerplaats
sen aan de D
Dorpsdijk 129
9 en een bijdrage voor paarkeren op de locatie
B
Bouman.
Voor de Johannapolder he
V
ebben we su
ubsidie gekre
egen om eenn Toeristisch
O
Overstappunt
t (TOP) te re aliseren. TO
OP’s maken het
h mogelijk oom de auto op
o centrale
punten achterr te laten en het gebied wandelend
w
off fietsend te vverkennen.
De subsidie voor
D
v
de hersttructurering van
v Overhoe
eken I, II en B
Binnenbaan dient
d
om de
bereikbaarheid en uitstral ing van deze
e terreinen te
e verbeteren,, zodat nieuw
we

vervolg pagina
in
nvesteringen en ontwikke
elingen worden gefacilitee
erd en de geebruikswaard
de en
economische waarde van
n het bedrijve
enterreinen duurzaam
d
woorden verbetterd.
De subsidie voor
D
v
de blauw
we verbinding wordt ingezet om een ddoorgaande
w
waterverbindi
ng te realise
eren tussen de
d Koedood en Rotterdam
m, die bevaa
arbaar is voor
kleine bootjes
s. Onderdeell van de land
dschappelijke
e inpassing iss de aanplan
nt van 263
lin
ndes langs de
d Rhoonse Baan.

F
Financiën
De subsidies zijn bedoeld
D
d om extra kw
waliteit te rea
aliseren, boveenop maatre
egelen die de
e
gemeente in de
d basis zou
u moeten doe
en vanuit haa
ar beheer- enn onderhoud
dsplicht. De
kosten voor deze
d
basiskw
waliteit moete
en dan ook door
d
de gemeeente zelf be
etaald
w
worden.
In so
ommige geva
allen zijn de gemeentelijk
g
e kredieten vvanuit behee
er en
onderhoud en
n de subsidie
e van de Stad
dsregio niet voldoende oom het projec
ct te
re
ealiseren. In dat geval zijjn er nog bijd
dragen van derden nodig om het gehe
ele project te
e
re
ealiseren. Hieronder geve
en wij een ov
verzicht van de totale kossten per projject en de
w
wijze
waarop wij deze kossten willen de
ekken .

Zoals gezegd
Z
d is de heronttwikkeling va
an het Louwe
erensplein enn omgeving een
e
grondexploita
atie project. D
De rest van de
d projecten zijn investeriingskredieten. De
G
Grondexploita
atie Louwere
ensplein is niet in de opte
elling meegennomen. De extra
e
in
nvestering va
an € 568.580
0,- voor de Grondexploita
G
atie Louwerennsplein moet – omdat de
e
R
Reserve
Ontw
wikkelprojectten onvoldoe
ende is om ee
en wijziging vvan deze om
mvang op te
kunnen vange
en - gedekt w
worden uit de
e algemene reserve.
r
De budgetten
D
n vanuit Behe
eer en Onderrhoud betrefffen reeds vaastgestelde budgetten
b
voor bijvoorbe
eeld vervang
ging van riole
ering of bestrrating. Door ddeze budgettten in te
sidie van de Stadsregio
S
ka
kan ‘werk met werk
zetten als coffinanciering vvoor de subs
gemaakt word
den’. De bud
dgetten vanuit Beheer en Onderhoud zijn niet vrij te besteden,,
m
maar
worden conform de vastgestelde
e begroting bestemd.
b
Zoaals in de Twe
eede
T
Tussenrappor
rtage is gem
meld, hebben we in 2013 op
o deze buddgetten een

vervolg pagina
aanbestedingsvoordeel van € 500.000 gehaald. Ons voorstel is, om dit bedrag
aanvullend als cofinanciering in te zetten voor de projecten Rhoon, Poortugaal en
Overhoeken I, II en Binnenbaan (zie laatste kolom).
De bijdragen van derden kunnen bestaan uit bijdragen van ondernemers, maar ook
van mede overheden als het NRIJ en de provincie. Voor de Blauwe verbinding en de
TOP is nog een substantiële bijdrage vanuit de provincie nodig om het project mogelijk
te maken. Ook voor Overhoeken I, II en Binnenbaan zijn er wellicht nog mogelijkheden
voor cofinanciering vanuit de provincie.

