
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 27 januari 2006, nr. 2006/5018 tot
bekendmaking van de Deelverordening WonenPlus
Noord-Holland 2006-2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 12 december 2005, onder nr. 9, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het noodzakelijk is ter stimulering van
de totstandkoming van een volwaardige vraaggestuurde
basisvoorziening op lokaal niveau, die diensten levert
aan kwetsbare ouderen en mensen met een functie-
beperking, een wettelijk voorschrift in het leven te
roepen dat regelt voor welke activiteiten op het gebied
van Wonen Plus subsidies kunnen worden verstrekt;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuurs-
recht;

gelet op artikel 145 Provinciewet;

gelet op het Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn,
Zorg, zoals vastgesteld op 16 december 2003;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:

Deelverordening WonenPlus Noord-Holland 2006-2007.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder een Wonen
Plus project: een volwaardige vraaggestuurde basis-
voorziening op lokaal niveau die voorziet in een samen-
hangend pakket van diensten aan kwetsbare ouderen

en mensen met een functiebeperking, gericht op het
langer zelfstandig kunnen wonen.
Het pakket van diensten wordt aangeboden door
minimaal twee lokale of regionale woon- welzijns- of
zorgaanbieders.

Doelgroep

Artikel 2

Lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord-
Hollandse gemeenten, met uitzondering van de
gemeente Amsterdam. 

Lid 2
Op deze verordening is afdeling 4.2.1 van de Algemene
wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Subsidiecriteria

Artikel 3
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten die
samenhangen met het uitvoeren van een Wonen Plus
project.

Weigeringsgronden

Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a met de activiteiten waarvoor subsidie wordt

gevraagd is begonnen voordat op die aanvraag is
beslist;

b naar het oordeel van gedeputeerde staten het in
te richten Wonen Plus project financieel niet
haalbaar zal zijn.

Berekening van de subsidie

Artikel 5
De subsidie voor een Wonen Plus project bedraagt 25%
van de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte
kosten met een maximum van € 25.000,– per aanvraag.
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Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 6

Lid 1
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 wordt een aanvraag
om subsidie uiterlijk 1 maart van het kalenderjaar
waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend.

Lid 2
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen die
voldoen aan de subsidiecriteria op een prioriteitenlijst,
waarbij voorrang wordt gegeven aan aanvragen uit
gemeenten waar nog geen wonen plus project operatio-
neel is.

Lid 3
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.

Lid 4
In afwijking van artikel 12 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 beslissen gedepu-
teerde staten over alle subsidieaanvragen vóór 15 mei
van het in lid 1 bedoelde kalenderjaar.

Lid 5
Indien na de in het vorige lid bedoelde besluitvorming
het subsidieplafond niet is bereikt, kunnen gedepu-
teerde staten besluiten tot een tweede indieningsronde.

Lid 6
Een aanvraag om subsidie voor de in het vorige lid
genoemde tweede indieningronde dient uiterlijk 1 sep-
tember van het in het eerste lid bedoelde kalenderjaar
aan gedeputeerde staten te worden toegezonden.
Gedeputeerde staten beslissen in geval van een tweede
indieningronde over alle subsidieaanvragen vóór
15 november van het betreffende kalenderjaar.

Vorm van de subsidie

Artikel 7
Een subsidie op basis van deze verordening is een pro-
jectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8

Lid 1
De subsidieaanvrager is verplicht binnen één jaar na
bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening te
starten met de activiteiten waarvoor de subsidie is
verleend.

Lid 2
De ontvanger van een subsidie voor de kosten van het

inrichten van een WonenPlus-project is verplicht het
project tenminste 5 jaar in stand te houden.

Slotartikelen

Artikel 9
In bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde
staten afwijken van het bepaalde in één of meer
bepalingen van deze verordening.

Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006
en vervalt op 31 december 2007.

Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening Wonen Plus 2006-2007.

Haarlem, 12 december 2005.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

mw. C.A. Peters, griffier.
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Toelichting op de Deelverordening WonenPlus Noord-
Holland 2006-2007

Algemeen
In het kader van het Stimuleringsprogramma WWZ
(wonen, welzijn & zorg) en de relatie met het Investe-
ringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV kan van ver-
schillende provinciale subsidieregelingen gebruik
gemaakt worden, afzonderlijk of parallel gefinancierd,
afhankelijk van de lokale of regionale behoefte. Dat zijn
per 2005, naast ISV-2 en de voorbeeldprojecten WWZ,
de subsidieregelingen voor Wijksteunpunten breed,
voor Mantelzorg, voor Kleinschalig wonen voor mensen
met dementie, voor WonenPlus en voor Sociaal Beleid.
Hoewel in al deze regelingen gemeenten een centrale
rol kunnen hebben, richten de regelingen voor Mantel-
zorg, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie en
Sociaal Beleid zich ook tot andere aanvragers. 
Onderdeel van het Stimuleringsprogramma WWZ is
het Kenniscentrum WWZ met daarin opgenomen het
Kenniscentrum WonenPlus. Het Kenniscentrum WWZ
is bedoeld om kennis en ervaring op het terrein van
WWZ te delen. 

Deelverordening WonenPlus Noord-Holland 2006-2007
Een belangrijk element in de subsidieregeling is de ver-
sterking van de procesregierol van gemeenten bij de
integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Op het
specifieke domein van WonenPlus is het van belang om
gemeenten te ondersteunen in hun rol van regievoerder. 
De provincie wil met name die gemeenten in de pro-
vincie, waar nog geen WonenPlus is gerealiseerd, een
kleine financiële ondersteuning bieden om een Wonen-
Plusproject uit te voeren. Daarnaast wil de provincie
ook gemeenten waar recent een WonenPlus-project is
gestart of waar WonenPlus nog niet voldoende is
ingericht, verdere WonenPlus-ontwikkeling stimuleren
met een kleine financiële ondersteuning. 
Financiële ondersteuning is overigens alleen mogelijk
als er sprake is van (een intentie tot) samenwerking
tussen lokale en/of regionale woon-, welzijns- en zorg-
aanbieders en als betrokken gemeenten (en eventueel
andere partijen) financieel bijdragen en er zicht is op
continuïteit (een structurele financiële regeling met
gemeenten, andere WonenPlus-partijen en/of het
zorgkantoor). 
De gemeente is regievoerder en aanvrager. Voor het uit-
voeren van een WonenPlus-project kan aan gemeenten
een stimuleringssubsidie worden verstrekt. De te ver-
lenen subsidie bedraagt 25% van de uitvoeringskosten
met een maximum van € 25.000,– per project(onder-
deel) per jaar. Voorafgaande aan de aanvraag om een
nieuw WonenPlus-project uit te voeren, is door de initia-
tiefnemer of aanvrager voldoende draagvlak gecreëerd
en is een projectplan met een uitvoeringsparagraaf
opgesteld. Hoofdelementen van dit projectplan zijn de
ontwikkeling van een organisatiestructuur, een vraag-
gestuurd aanbod voor alle WonenPlus-doelgroepen en
de ontwikkeling van een basispakket WonenPlus.

In de afgelopen periode 2003 t/m 2005 is de Stichting
WonenPlus Noord-Holland (WPNH) in het leven
geroepen als een samenwerkingsverband van operatio-
nele WonenPlus-projecten en -organisaties. Deze aldus
gevormde koepelorganisatie heeft enerzijds tot taak de
belangen te behartigen van de aangesloten WonenPlus-
organisaties en anderzijds is zij verantwoordelijk voor
de WonenPlus-ontwikkeling in Noord-Holland. 
De provincie heeft de Stichting WPNH de opdracht
gegeven WonenPlus-ontwikkeling in Noord-Holland
te stimuleren, te ondersteunen en desgevraagd te
begeleiden. De werkzaamheden van de Stichting
WPNH zijn:
n adviseren en ondersteunen van initiatiefnemers

van WonenPlus-projecten bij het vinden van
draagvlak en het opstellen van een project- en
uitvoeringsplan; 

n adviseren en ondersteunen van alle Noord-
Hollandse gemeenten bij het uitvoeren van
WonenPlus-projecten;

n adviseren en ondersteunen van alle aangesloten
WonenPlus-projecten en -organisaties;

n contacten leggen en onderhouden en zo mogelijk
duurzame afspraken maken met zorgkantoren en
overkoepelende organisaties op het terrein van
wonen, welzijn en zorg met als doel participatie
in WonenPlus;

n zorgdragen voor kwaliteitsbewaking en kwa-
liteitsborging van WonenPlus-dienstverlening;

n zorgdragen voor kennisoverdracht en deskundig-
heidsbevordering (vrijwilligers en beroeps-
krachten).

Uitgegeven op 8 februari 2006.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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