pb 76-2001
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482;
- ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2001, nummer 78, tot vaststelling van de
Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in hun vergadering van 10
december 2001, onder nummer 78, het navolgende besluit hebben genomen;
besluit
Nr. 78

Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende, dat het wenselijk is ter uitvoering van de notitie ‘Mantelzorg ’, zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 31 oktober
2000, activiteiten ter stimulering en ondersteuning van de mantelzorg te ontwikkelen;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
regeling: Regeling College voor Zorgverzekering Subsidiering Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg 2001;
b
uitvoerder: hetgeen de regeling daaronder verstaat;
c
samenwerkingsverband: hetgeen de regeling daaronder verstaat;
d
mantelzorg: is de zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door een of
meer leden van diens directe omgeving waarbij de zorg rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie;
e
respijtzorg: een vorm van (tijdelijke) overname van de mantelzorg door vrijwilligers en/of door professionele instellingen.

Doelgroep
Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen.

Subsidiecriteria
Artikel 3
lid 1

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:
a
worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee of meer rechtspersonen;
b
van regionale betekenis zijn;
c
een innoverend en stimulerend karakter hebben;
d
gericht zijn op de mantelzorg voor Noord-Hollandse ingezetenen, en
e
zonder subsidieverstrekking door de provincie Noord-Holland niet kunnen worden uitgevoerd.
lid 2
Subsidie kan verder uitsluitend verstrekt worden voor activiteiten met regionale of provinciale uitstraling in Noord-Holland die:
a
het versterken van de positie van mantelzorgers;
b
leiden tot uitbreiding van respijtvoorzieningen;
c
het bereik van allochtone mantelzorgers vergroten;
d
het vergroten van de samenwerking tussen de steunpunten mantelzorg vergroten;
e
de positie van mantelzorgers onderzoeken;
f
de mantelzorgers ondersteunen.

Weigeringsgronden
Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
met de uitvoering van de activiteit, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat op die aanvraag is beslist;
b
de aanvraag een startsubsidie voor het oprichten van een rechtspersoon betreft;
c
de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde staten financieel niet haalbaar is;
d
het onvoldoende aannemelijk wordt gemaakt naar het oordeel van gedeputeerde staten dat de activiteit na afloop van de periode
waarop de subsidie wordt verstrekt op reguliere wijze wordt voortgezet;
e
het een activiteit betreft die voortvloeit uit reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager of van het samenwerkingsverband dat de
activiteit zal uitvoeren;
f
de verwachte resultaten van de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde staten te gering zijn;
g
als voor de activiteit reeds op grond van een andere provinciale verordening middelen zijn verkregen;
h
andere meer geëigende provinciale fondsen of subsidieregelingen voor handen zijn.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 5
lid 1
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 dient een aanvraag om subsidie bij gedeputeerde
staten te worden ingediend voor 1 maart van het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft.
lid 2
Gedeputeerde staten rangschikken de ingediende aanvragen op een prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aanvragen op de
prioriteitenlijst worden gerangschikt, wordt bepaald door
de mate waarin de activiteit:
a
de naamsbekendheid van mantelzorg bevordert;
b
de positie van de mantelzorg versterkt;
c
respijtzorg stimuleert het netwerk informele zorg stimuleert en verbetert;
d
de financiële positie van mantelzorgers verbetert;
e
goede informatie aan en over mantelzorgers bevordert.
lid 3
Aanvragen worden gehonoreerd overeenkomstig de volgorde op de prioriteitenlijst.
lid 4
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde staten voor 15 mei
gelijktijdig op alle ingediende aanvragen.

Artikel 6
lid 1
Indien na de in artikel 5, vierde lid, bedoelde besluitvorming het subsidieplafond niet is bereikt, volgt een tweede inzendronde. Dit besluit
wordt door gedeputeerde staten bekend gemaakt.
Voor 1 oktober kunnen dan opnieuw aanvraag worden ingediend.
lid 2
In het geval dat een tweede inzendronde opengesteld wordt, zullen gedeputeerde staten voor 15 december, gelijktijdig een besluit nemen
op de ontvangen aanvragen.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Artikel 7
lid 1
De kosten die in aanmerking komen voor subsidiering zijn:
a
extra personeelskosten voor de duur van het project;
b
huisvestings- en bureaukosten voor de duur van het project;
c
overige aan de activiteit gebonden kosten.
lid 2
De volgende kosten komen niet voor subsidiering in aanmerking:
a
de aanschaf van duurzame kapitaalgoederen;
b
reguliere personeels- en exploitatiekosten.

Vorm van de subsidie
Artikel 8
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.
lid 2
Een subsidie tot € 4500,– wordt in de vorm van een budgetsubsidie verstrekt.
Een subsidie van meer dan € 4500,– wordt in de vorm van een tekortsubsidie verstrekt.

Berekening van de subsidie
Artikel 9
lid 1
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de door gedeputeerde staten vastgestelde kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een
maximaal subsidiebedrag van € 68.000,–.
lid 2
Gedeputeerde staten kunnen besluiten om voor meer dan 90 % van het bedrag subsidie te verlenen tot een bedrag van 100 % met
maximum van
€ 68.000,–.

lid 3
Indien de subsidieontvanger reeds uit anderen hoofde een subsidie of een bijdrage ontvangt, bestemd voor de activiteit, dan wordt de
subsidie bedoeld in lid 1 naar evenredigheid verminderd indien alle subsidies of bijdragen bij elkaar opgeteld meer dan 100% van de in
aanmerking komende kosten bedragen.

De aanvraag om subsidie
Artikel 10
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een daartoe door gedeputeerde staten vastgesteld formulier.

Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 11
Gedeputeerde staten kunnen een subsidieontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a
de wijze waarop tijdens de activiteit aan gedeputeerde staten moet worden gerapporteerd omtrent de activiteit;
b
het instellen van een begeleidingsgroep ten behoeve van de activiteit, met een door gedeputeerde Sstaten aan te wijzen
vertegenwoordiging en
c
de termijn waarbinnen de activiteit moet zijn aangevangen of uitgevoerd.
In geval van publiciteit moet worden vermeld dat de activiteit tot stand is gekomen met behulp van middelen van de provincie NoordHolland.

Slotartikelen
Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg Noord-Holland 2002.
Artikel 15
Deze verordening vervalt op 1 januari 2005.
Haarlem, 10 december
Provinciale staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.
Uitgegeven op 13 december
De Griffier der Staten van Noord-Holland.

TOELICHTING

1
2.

Artikel 1. De definitie inzake mantelzorg is afkomstig van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
Artikel 9 lid 3. De aanvraag die voldoen aan de subsidiecriteria worden gerangschikt op grond van een prioriteitenlijst. De volgorde
waarop de aanvragen worden gerangschikt worden bepaald door een aantal factoren. De factoren zijn overgenomen uit de notitie
Mantelzorg ( hoofdstuk 4 uit de notitie Mantelzorg- tdv. Statencommissie ZWC
15 november 2000).
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