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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening wonen, welzijn en zorg 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. 9, het volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
■ overwegende dat de Deelverordening wonen, welzijn en zorg Noord-Holland 2004 aangepast dient te worden in
het kader van rechtmatigheid;
■ gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
■ gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten vast te stellen de Deelverordening wonen, welzijn en zorg Noord-Holland 2007.
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Paragraaf 1, algemeen
Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
gemeentelijk WWZ-uitvoeringsprogramma: een
driejarig uitvoeringsplan, door een gemeente in
samenspraak met woon-, welzijns- en zorgaanbieders opgesteld, waarbij deze overleg hebben
gepleegd met de vertegenwoordigers van de
zorgvragers, waarin een integraal pakket activiteiten wordt gepresenteerd als oplossing voor
geconstateerde problemen betreffende het aanbod
van wonen, welzijn en zorg in een omschreven
en afgebakend gebied van een dorp, stad of
gemeente;
b
investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing II
(ISV II): de bundeling van geldstromen in het
kader van de Wet stedelijke vernieuwing;
c
wijkgericht: gericht op een door de aanvrager
omschreven en afgebakend gebied van een dorp,
stad of gemeente;
vernieuwend aanbod: aanbod van wonen, welzijn
d
en zorg voor ouderen en mensen met een functiebeperking, dat nog niet bestaat, nog niet is uitgevoerd of nog onvoldoende is ontwikkeld in een
afgebakend gebied van een dorp, stad of gemeente;
e
integrale benadering: het op elkaar laten aansluiten
van de verschillende vormen van wonen, welzijn
en zorg voor ouderen en mensen met een functiebeperking, waardoor het effect van deze aansluiting groter is dan de som van de effecten die
de afzonderlijke vormen van wonen, zorg en
welzijn zouden kunnen bereiken.

Paragraaf 2, wie, wat en wanneer
Artikel 2, doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de vijf gemeenten
die op grond van de deelverordening wonen, welzijn
en zorg Noord-Holland 2004 een subsidie hebben
ontvangen voor de ontwikkeling van een gemeentelijk
WWZ-uitvoeringsprogramma.
Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Lid 1,
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de te onderscheiden activiteiten die in het gemeentelijke WWZuitvoeringsprogramma zijn opgenomen en die voldoen
aan de navolgende criteria:
a
de activiteit richt zich op een vernieuwend aanbod van wonen, welzijn en zorg;
b
de activiteit gaat uit van een integrale benadering
van wonen, welzijn en zorg;
c
de activiteit wordt uitgevoerd in de provincie
Noord-Holland;
d
bij de ontwikkeling van de activiteit is aandacht
geschonken aan de mogelijke overdraagbaarheid
ervan.
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Lid 2,
Subsidie voor de te onderscheiden activiteiten die in het
gemeentelijke WWZ-uitvoeringsprogramma zijn
opgenomen wordt slechts verstrekt:
a
voor zover deze activiteiten niet gefinancierd
kunnen worden uit reguliere financiële middelen
of subsidieregelingen;
indien aan de hand van schriftelijk vastgelegde
b
afspraken voldoende is aangetoond dat de aanvrager of andere woon-, welzijns- en zorgaanbieders een financiële bijdrage leveren aan de
activiteit.
Artikel 4, weigeringsgronden
Lid 1, weigeringsgronden
Subsidie voor de te onderscheiden activiteiten die in het
gemeentelijke WWZ-uitvoeringsprogramma zijn
opgenomen wordt in elk geval geweigerd indien:
a
het te verwachten resultaat van de activiteit te
gering is;
b
subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten die
reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd.
Lid 2, wijzigen of intrekken besluit tot subsidieverlening
Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kunnen
Gedeputeerde Staten hun besluit tot subsidieverlening
intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger
wijzigen, indien de doelstellingen waarvoor subsidie is
verleend kennelijk niet of niet geheel zullen worden
verwezenlijkt en dit aan de subsidieontvanger kan
worden toegerekend.
Artikel 5, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling
Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
a
Het gemeentelijk WWZ-uitvoeringsprogramma
vormt de aanvraag voor subsidieverlening.
b
In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland
1998 moet de aanvraag voor subsidieverlening
vóór 1 mei 2007 worden ingediend.
Lid 2, aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvraag voor subsidievaststelling moet worden
ingediend binnen drie maanden na afloop van de
activiteit.
Artikel 6, verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger worden de verplichtingen
opgelegd om:
a
met Gedeputeerde Staten een uitvoeringsovereenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 4:36 van
de Algemene wet bestuursrecht waarin onder meer
wordt vastgelegd op welke wijze Gedeputeerde
Staten worden betrokken bij de uitvoering van de
activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen.
b
medewerking te verlenen aan kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoeken met betrekking tot de

c

resultaten van de activiteiten waarvoor subsidie
is verleend.
Indien gemeentelijke beleidswijzigingen leiden
tot wijziging van het WWZ-uitvoeringsprogramma,
aan Gedeputeerde Staten toestemming te vragen
voor deze wijzigingen.

Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
wonen, welzijn en zorg Noord-Holland 2007.
Artikel 17, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
Artikel 18, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2007.

Artikel 7, beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1, beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidieverlening binnen 10 weken na ontvangst van
de aanvraag.

Haarlem, 30 oktober 2006

Lid 2, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidievaststelling binnen 6 maanden na ontvangst
van de aanvraag.

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

Provinciale Staten van Noord-Holland.

mw. C.A. Peters, griffier.

Paragraaf 3, hoeveel en hoe
Uitgegeven op 14 december 2006
Artikel 8, vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Artikel 9, berekening van de subsidie
Lid 1, subsidieverlening
De subsidie voor vernieuwende activiteiten op het
gebied van wonen, welzijn en zorg bedraagt 100% van
de door Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte
kosten met een maximum van € 200.000,– per aanvraag,
per jaar.
Lid 2, voorschotverlening
a
De subsidieontvanger kan een voorschot van ten
hoogste 80% krijgen.
b
In afwijking van de vorige sub en in afwijking
van artikel 23 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, kan een
subsidieontvanger van een subsidiebedrag tot en
met € 10.000,– een voorschot van ten hoogste
100% 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 wonen, welzijn en zorg NoordHolland 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 15, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
wonen, welzijn en zorg Noord-Holland 2007.

4

Directies/sectoren: SHV/SUB/A, BEL/JZW
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

