
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 9 november 2006, nr. 2006-62873, 
tot bekendmaking van de Deelverordening 
mantelzorg Noord-Holland 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in 
hun vergadering van 30 oktober 2006, onder nr. 24, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;
■  overwegende dat ervoor gekozen is om een gehele 

nieuwe deelverordening op te stellen teneinde 
subsidies te verstrekken ter uitvoering van de nota 
‘Zorg verbetert het leefklimaat in Noord-Holland’ 
alsmede het ‘Programma Zorg en Welzijn van de 
Extra Investeringsimpuls’;

■  gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
■  gelet op artikel 4 van de Algemene 

subsidieverordening Noord-Holland 1998;
■  gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen:
1	 	Het	Projectplan	Mantelzorg	2007	tot	en	met	2010	

(EXIN-H,	ZW	3)	en	
2	 	De	Deelverordening	mantelzorg	Noord-Holland	

2007.

Deelverordening mantelzorg Noord-Holland 2007

Paragraaf 1, algemeen

Artikel	1,	begripsomschrijvingen
In deze deelverordening wordt verstaan onder mantel
zorg langdurige zorg die niet in het kader van een hulp-
verlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende 
door personen uit diens directe omgeving, waarbij de 
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale 
relatie.

Paragraaf 2, subsidievoorwaarden

Artikel	2,	doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel	3,	activiteiten	waarvoor	subsidie	kan	worden	
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die:
a  Gericht zijn op ontwikkeling van nieuwe kennis, 

methodieken of vaardigheden die leiden tot 
verbetering van de mantelzorg; of

b  Gericht zijn op implementatie, bestendiging, 
verbreding of verspreiding van reeds ontwikkelde 
kennis, methodieken of vaardigheden die aan-
sluiten bij de bestaande mantelzorgstructuur en 
die leiden tot verbetering van de mantelzorg; en

c  Worden uitgevoerd binnen Noord-Holland; en 
d  Niet tot de reguliere werkzaamheden van de aan-

vrager behoren.

Artikel	4,	weigeringsgronden
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 de 

activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd 
financieel niet haalbaar zullen zijn; of

c  Geen voorzieningen zijn getroffen die het voort-
bestaan van de activiteiten garanderen.

Artikel	5,	aanvraag	voor	subsidieverlening,	voorschot	
en	subsidievaststelling

Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
a  Aanvragen om subsidieverlening moeten 

worden ingediend uiterlijk drie maanden voor 
het begin van de activiteiten waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd. 

b  De subsidieaanvraag wordt ingediend op een 
aanvraagformulier dat door de aanvrager volledig 
wordt ingevuld en wordt voorzien van de even-
tueel in dat formulier gevraagde bijlagen.
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Lid 2, aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvragen om vaststelling van de subsidie moeten 
worden ingediend binnen drie maanden na afloop van 
de activiteit. 

Artikel	6,	beslistermijnen	Gedeputeerde	Staten

Lid	1,	beslissing	over	subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over alle subsidie-
aanvragen binnen 10 weken na indiening. 

Lid 2, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over alle subsidie-
aanvragen binnen 6 maanden na ontvangst van de aan-
vraag tot vaststelling.

Paragraaf 3, subsidieverdeling

Artikel	7,	vorm	van	de	subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een project-
subsidie en wordt verleend in de vorm van een tekort-
subsidie.

Artikel	8,	verdeling	van	het	beschikbare	subsidieplafond	
Op de subsidieaanvragen beslissen Gedeputeerde Staten 
in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel	9,	berekening	van	de	subsidie

Lid 1, subsidieverlening
a  De subsidie op grond van artikel 3 onder a. 

bedraagt 90% van de door gedeputeerde staten 
noodzakelijk geachte kosten, tot een maximum 
van € 75.000 per aanvraag;

b  De subsidie op grond van artikel 3 onder b. 
bedraagt 90% van de door gedeputeerde staten 
noodzakelijk geachte kosten, tot een maximum 
van € 25.000 per aanvraag.

Lid 2, voorschotverlening
De subsidieontvanger kan een voorschot van 80% krijgen.

Paragraaf 4, slotbepalingen

Artikel	10,	hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde 
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze 
verordening.

Artikel	11,	intrekken	subsidieverordeningen/	regelingen
De Deelverordening mantelzorg Noord-Holland 2005 
tot en met 2007 wordt ingetrokken.

Artikel	12,	aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening 
mantelzorg Noord-Holland 2007.

Artikel	13,	datum	inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel	14,	vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2010.

Haarlem, 30 oktober 2006. 

Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

 
Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 13 november 2006.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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