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Officiële uitgave van Rotterdam.

Rotterdams Verdeelbesluit 1999
De Raad van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 1999, SOB 99/2451, raadsstuk 1999489;
gelet op artikel 74 van de Woningwet, de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet en het Besluit
Woninggebonden Subsidies (BWS);
gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam (Gemeenteblad 1994, nr. 90);
gelet op de Verordening Woninggebonden Subsidies 1995, laatstelijk vastgesteld door de regioraad
d.d. 24 februari 1999;
gelet op het besluit van de regioraad d.d. 24 februari 1999 om voor het budgetjaar 1999 voor Rotterdam
een reservering van ƒ 39.835.000,- ( = € 18.076.334,91) te stellen;
gelet op het volumebesluit stadsvernieuwingsfonds bij de vaststelling van het B&I 1999-2002 door de
raad d.d. 26 november 1998;
gelet op het besluit van de gemeenteraad inzake de vaststelling van het budget voor de particuliere
woningverbetering voor 1999;
Besluit:

I.
Binnen het BWS-budget 1999 voor Rotterdam de volgende deelbudgetten vast te stellen:
Categorieën
Nieuwbouw:
Stimuleringsbijdragen + incl. bereikbaarheid € 4.633.096,01
Categorieën Ingrijpende verbetering Sociaal: Stimuleringsbijdragen + incl. bereikbaarheid €
1.815.120,86
Ingrijpende Particuliere Woningverbetering actief en convenant: Stimuleringsbijdragen €
11.628.118,04
Totaal BWS Rotterdam 1999: € 18.076.334,91

II.
Binnen het Stadsvernieuwingsfonds budget 1999 voor Rotterdam de volgende deelbudgetten vast te
stellen:
Deelbudgetten
Objectsubsidies particuliere woningverbetering actief en convenant door eigenaarbewoners en
door eigenaar verhuurders voorzover niet ten laste van het VWS: € 18.673.055,89
Objectsubsidies particulier woningverbetering, passief door eigenaar bewoners en door eigenaar
verhuurders voorzover niet ten laste van het VWS: € 0,00
Verhuis- en herinrichtingskosten ten behoeve van ingrijpende particuliere woningverbetering: €
249.579,12
Processubsidies aanpak particuliere woningvoorraad: € 453.780,22
Totaal SV-fonds € 19.399.104,24

III.
Aanvragen om subsidie voor passieve plannen particuliere woningverbetering op basis van de Verordening Woninggebonden Subsidies 1995 en de Subsidieverordening Stadsvernieuwing hoofdstuk 3
ingevolge het ontbreken van budget niet te honoreren.

IV.
Op basis van deze budgetverdeling SV-fonds 1999 na 1 januari 1999 beschikkingen conform de verordening toe te staan.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 1999.
Dit gemeenteblad is uitgegeven op 22 juli 1999 en ligt op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage
bij het Bestuurlijk informatie- en documentatiecentrum van de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam, stadskantoor kamer 100, ingang Rodezand 18.
De Secretaris
N.van Eck
De Voorzitter
I.W.Opstelten
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