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Betreft: Afdoening motie 2020-69 stimuleren actie Steenbreek

Geachte raadsleden ,

Op 7 juli 2020 heeft u de motie stimuleren actie Steenbreek (2020-69) aangenomen.
In de motie verzoekt u ons:

a. ter uitvoering van de Groenvisie Ridderkerk de raad nog dit jaar een voorstel te doen om met
ingang van 1 januari 2021 subsidies te kunnen verstrekken ter stimulering van het vergroenen
van particuliere tuinen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan: verharding (tegels), vervangen door
(gevel)beplanting, aanbrengen van waterdoorlatende verharding, aanschaf van een regenton,
aanleg van een groen dak en/of het vervangen van een schutting door een groene erfscheiding
de maximale subsidie per aanvraag te stellen op 50% van de gemaakte kosten met een
maximumbedrag van € 350,- tot een totaal van jaarlijks maximaal € 15.000,-;
met het Waterschap Hollandse Delta in gesprek te gaan over een mogelijke samenwerkingï
betreft stimuleren actie Steenbreek, en het voorkomen van dubbele subsidie aanvragen;
de kosten ten laste te laten brengen van de bestemmingsreserve Groenvisie 2021-2025

b,

c.

d,

Wij informeren u met deze brief over de stand van zaken ten aanzien van de bovenstaande verzoeken.

Subsidieverordening
Voor de procedure om een subsidie te kunnen verstrekken volgen wij de daarvoor opgenomen
mogelijkheid in de Algemene Subsidieverordening Ridderkerk 2018. Hierin is opgenomen dat
burgemeester en wethouders bij nadere regeling (hierna te noemen: subsidieregeling) vaststellen welke
activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Tevens is aangegeven dat subsidieregelingen na
vaststelling door het college ter kennisname aangeboden worden aan de raad
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Gezien uw verzoek in de motie hebben wij de subsidieregeling “Vergroenen Particuliere Tuinen
Ridderkerk 2021-2024“ inclusief aanmeldings- en gereedmeldingsformulier vastgesteld in onze
vergadering van 17 november 2020.

Overleg met het Waterschap
In de motie vraagt u ons in overleg te gaan met het Waterschap over een mogelijke samenwerking en het
voorkomen van dubbele subsidie aanvragen. Hierover is overleg gevoerd. Het Waterschap heeft een
eigen subsidieregeling en gecombineerde regelingen met de vele gemeenten die zij bedienen heeft niet
hun voorkeur. Het Waterschap geeft aan dat er bij gemeenten ook subsidieregelingen zijn . In het
aanvraagformulier van de gemeente wordt verwezen naar het Waterschap om ook daar subsidie te
kunnen aanvragen. Het aanvraagformulier is voor reactie ook naar het Waterschap verzonden

Met de vaststelling van de subsidieregeling “Vergroenen Particuliere Tuinen Ridderkerk 2021-2024“
beschouwen wij uw motie 2020-69 “stimuleren actie Steenbreek” als afgedaan .

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders val Iderkerk

íde burgemeest

mw. A. Attem
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