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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het college heeft op 10 juli van de Stadsregio vernomen dat de voor het 
Louwerensplein verleende subsidie (goeddeels) zal worden teruggevorderd. In 
bijgaande brief met verseonnummer 131861 leest u meer over de beweegredenen van 
de Stadsregio. Het college is het overigens niet eens met de inhoud van de 
afwijzingsbrief en heeft een reactie in voorbereiding.  
 
Voor 1 september zal een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend voor het 
Louwerensplein. Op 13 november 2013 verneemt de gemeente of dit nieuwe 
subsidieverzoek wordt gehonoreerd. Met deze nieuwe subsidieaanvraag zal het 
college ook aandacht besteden aan de wensen van andere partijen in het centrum. Dit 
leidt in overleg met OnsRhoon en anderen mogelijk tot aanpassing van het 
oorspronkelijke plan van het college. 
 
Wij informeren u over het verlies van de subsidie omdat u op maandag 15 juli het BBV 
129919 besluitvormend zult bespreken. Het BBV is u op 11 juli opnieuw toegezonden 
als schone tekst versie (in de eerdere versie waren de meest recente wijzigingen 
zichtbaar gemaakt). De inhoud van het BBV dat u nu is toegezonden is dus 
ongewijzigd ten opzichte van het BBV dat u op 1 juli besprak. Het BBV 129919 maakt 
overigens nog melding van onzekerheid over het al dan niet behouden van de subsidie 
maar daarover bent u met deze memo geïnformeerd. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

                 
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

De gemeenteraad       
 
11 juli 2013 
Vervallen subsidie Louwerensplein 
Het college 
131925 
131861 
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College van Burgemeester en Wethouders 

Gemeente Albrandswaard 

Postbus 1000 

3176 PD POORTUGAAL 

datum i 

ons kenmerk < 

steller 1 

telefoon ' 

uw kenmerk 1 

betreft • 

11 jul i 2013 

128413 

L.van Veen 

(010) 267 27 29 

127911 

Besluit Ontheffingsverzoek 

RSG 17 

Geachte college, 

Op 9 april 2013 hebben wij uw ontheffingsverzoek met uw kenmerk 127911 ontvangen voor het 

project "Centrumontwikkeling Rhoon", bij ons bekend onder code RSG 17. U heeft dit verzoek 

gedaan op grond van artikel 19 lid 2 van de subsidieverordening Investeringsreserve stadsregio 

Rotterdam 2011. Dit omdat u afwijkt bij het uitvoeren van het gesubsidieerde project ten opzichte 

van het bij aanvraag ingediende projectplan. Met het ontheffingsverzoek vraagt u toestemming om 

af te wijken van de planning bij het projectplan met behoud van de verleende subsidie. U geeft aan 

dat door een onverwacht burgerinitiatief en een onteigeningstraject er sprake is van uitloop tot en 

met voorjaar 2014. In het projectplan bij uw oorspronkelijke aanvraag zou alles gerealiseerd zijn in 

2012. In onze vergadering van 10 juli 2013 hebben wij uw verzoek behandeld. 

Overwegingen 

Een subsidie van maximaal € 869.000,00 is aan u verleend en bevoorschot voor de verbetering van 

de kwaliteit van de openbare ruimte in het project Centrumontwikkeling Rhoon (beschikking van 24 

november 2011, kenmerk: 100306). 

In uw brief van 6 juni 2013 (uw kenmerk 130107) hebben wij aanvullende informatie ontvangen 

ter onderbouwing van uw verzoek tot afwijking van het projectplan. U verzoekt hierin om 

ontheffing van de oorspronkelijke einddatum van het project. Volgens u is fase 1 van het 

Louwerensplein reeds uitgevoerd en opgeleverd in 2012. Echter de noodzakelijke verwerving van 

Dorpsdijk 106 heeft vertraging opgelopen en dit heeft ervoor gezorgd dat fase 2 niet t i jdig is 

afgerond. Hierbij speelde ook een onverwacht burgerinitiatief, dat behandeld diende te worden, 

een rol. U geeft aan dat u inmiddels in een vergevorderd stadium bent van de minnelijke 

verwerving van de grond en de opstallen. Als de minnelijke verwerving voor 1 september 2013 
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een feit is, dan is het volgens u mogelijk het project, dat voor het overige hetzelfde blijft als in de 

oorspronkelijke aanvraag, in het voorjaar van 2014 te realiseren. Dit betekent dat er sprake is van 

uitloop van het project ten opzichte van het projectplan van 16 maanden. Een dergelijke vertraging 

is voor het dagelijks bestuur van stadsregio Rotterdam onaanvaardbaar. 

Besluit 

Derhalve is besloten de gevraagde ontheffing te weigeren voor fase 2, zijnde het gedeelte van het 

project dat niet in 2012 is gerealiseerd. 

Nu duidelijk is dat een deel van de activiteiten waarvoor de subsidie verleend is, niet volgens de 

planning in het projectplan waarvoor subsidie is verleend uitgevoerd zullen gaan worden, wordt op 

grond van artikel 4:48 Algemene wet bestuursrecht de subsidieverlening ten nadele van u 

gewijzigd. 

De subsidie wordt verlaagd tot € 102.020,47 zijnde de door u In uw nadere motivatie aangegeven 

kosten voor het realiseren van fase 1. 

U heeft voor RSG 17 reeds een voorschot ontvangen van € 869.000,00. Dit overschrijdt het nieuwe 

subsidiebedrag van € 102.020,47 met € 766.979,53. Wij zullen u separaat een factuur sturen om 

deze overschrijding terug te vorderen. 

Dit besluit is overigens geheel in lijn met het Besluit nadere regels inzake artikel 19 van de 

subsidieverordening Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011 voor het beleidsveld 

revitalisering stedelijk gebied. 

Mogelijkheid van beroep 

Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan. In de bijlage treft u informatie over de bezwaar- en 

beroepsprocedure aan. 

Mogelijkheid nieuwe aanvraag 

U kunt mogelijk, indien meer duidelijkheid bestaat omtrent de planning, voor dit project een 

nieuwe aanvraag indienen voor het subsidiejaar 2014. Deze aanvraag dient vóór 1 september 2013 

bij ons ingeleverd zijn. Een dergelijke aanvraag zal in het najaar van 2013 worden beoordeeld op 

grond van de subsidieverordening Investeringsreserve 2011 stadsregio Rotterdam, mede in relatie 

tot andere subsidieaanvragen voor het beleidsveld Revitalisering stedelijk gebied van de stadsregio 

Rotterdam. 
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Hoogachtend, 

dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam, 

seoretaris 

nsen. ing. A. Aboutaleb, 

voorzitter 

Bijlage: 

Informatie over beroepsprocedure 
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Rechtstreeks beroeo 

Tegen dit besluit kan door een aan de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam 

deelnemende gemeente geen bezwaar worden gemaakt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 

kan een deelnemende gemeente tegen dit besluit binnen zes weken (gerekend vanaf de dag na 

bekendmaking) een gemotiveerd beroepschrift indienen bi j : 

• Rechtbank Rotterdam 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 50951 

3007 BM ROTTERDAM 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen 

het beroep zich richt; 

d. de gronden van het beroep (motivering). 

Voorlopige voorziening 

Gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een 

verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden 

gericht aan de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn 

woonplaats heeft. In verband met de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de 

termijn waarbinnen u dient te betalen krijgt u na indiening van het verzoek bericht van de griffier 

van de bevoegde rechtbank. 
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