
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 22 mei 2007, nr. 2007-27199 ter 
bekendmaking van het besluit van Provinciale 
Staten van Noord-Holland van 2 juli 2007, nr. 44 
tot vaststelling van de Deelverordening Zwerf-
jongeren 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 2 juli 2007, nr. het navolgende 
besluit hebben genomen:

Besluit

Nr. 44

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Overwegende, 
n  dat het projectplan zwerfjongeren op 18 december 

2006 door provinciale staten is vastgesteld;
n  dat het opstellen van een deelverordening onder-

deel uitmaakt van dat projectplan;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidie 
verordening Noord-Holland 1998 (ASN);

besluiten vast te stellen de navolgende verordening: 
Deelverordening zwerfjongeren Noord-Holland 2007.

Deelverordening zwerfjongeren Noord-Holland 2007 

Paragraaf 1  algemeen

Artikel 1  begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
n  ketenregisseur: een persoon, die in staat is een 

hechte keten rondom de problematiek van 
zwerfjongeren te realiseren en te verankeren;

n  zwerfjongeren: jongeren tot 25 jaar met meer-
voudige problemen die dakloos zijn of in opvang 
verblijven;

n  Ama’s: alleenstaande minderjarige asielzoekers;
n �het�Utrechtse�en�het�Overijsselse�model: een opvang- 

en een begeleidingstraject voor (ex-)ama’s ter 
voorkoming van het afglijden in illegaliteit van 
deze groep jongeren.

Paragraaf 2  wie wat en wanneer

Artikel 2  Doelgroep

Artikel 2a  Dagbesteding zwerfjongeren
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten 
Alkmaar, Den Helder, Hilversum, Haarlem en Hoorn.

Artikel 2b  Ketenregisseur
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten 
Alkmaar, Den Helder, Hilversum, Haarlem, Hoorn, 
Purmerend en Zaanstad.

Artikel 2c  Ama’s
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten 
Alkmaar, Den Helder, Hilversum, Haarlem, Hoorn, 
Purmerend en Zaanstad.
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Artikel 3  Activiteiten waarvoor subsidie kan worden 
verstrekt

Artikel 3a  Dagbesteding zwerfjongeren

Lid 1
Voor een subsidie op grond van dit onderdeel komen in 
aanmerking de noodzakelijke kosten voor de uitvoering 
van de volgende activiteiten:
a  de realisatie van dagbestedingstrajecten voor 

zwerfjongeren tot 18 jaar;
b  begeleiding van zwerfjongeren tot 18 jaar die in 

specifieke opvangvoorzieningen verblijven.
 
Lid 2 
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oor-
deel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten bij 
de uitvoering van de in lid 1 genoemde activiteiten. 

Artikel 3b  Ketenregisseur

Lid 1
Voor een subsidie op grond van dit onderdeel komen in 
aanmerking de activiteiten die inhouden het realiseren 
en verankeren van een hechte keten rond de opvang 
van zwerfjongeren.

Lid 2
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oor-
deel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten bij 
de uitvoering van de in lid 1 genoemde activiteiten.

Artikel 3c  Ama’s

Lid 1
Voor een subsidie op grond van dit onderdeel komen in 
aanmerking activiteiten die zijn gericht op de voorkoming 
van illegaliteit van (ex-)ama’s volgens de aanpak van 
het Utrechtse en het Overijsselse model.

Lid 2
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oor-
deel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten bij 
de uitvoering van de in lid 1 genoemde activiteiten.

Artikel 4  weigeringsgronden

Artikel 4a  Dagbesteding zwerfjongeren
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de aanvraag om een subsidie voor de kosten van 

de activiteiten, genoemd in artikel 3a, ziet op acti-
viteiten die worden uitgevoerd vanuit opvang-
voorzieningen die niet specifiek zijn gericht op de 
opvang van zwerfjongeren; 

b  de aanvraag om een subsidie voor de kosten van 
de activiteiten, genoemd in artikel 3a, ziet op een 
tegemoetkoming in de exploitatiekosten van een 
instelling;

c  de activiteiten waarop de aanvraag ziet, niet (in 
opdracht) van de gemeenten genoemd in artikel 
2a worden uitgevoerd.

Artikel 4b  Ketenregisseur
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteiten waarop de aanvraag ziet, niet plaats-

vinden in de gemeenten genoemd in artikel 2b;
b  De aanvrager reeds subsidie heeft ontvangen op 

grond van dit onderdeel van deze verordening. 

Artikel 4c  Ama’s
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteiten zich niet specifiek richten op  

(ex-)ama’s;
b  aan de kosten van de activiteiten geen financiële 

bijdrage wordt geleverd door de aanvrager;
c  de activiteiten niet in overeenstemming met het 

Utrechtse en het Overijsselse model worden 
uitgevoerd.

Artikel 5  Aanvraag voor subsidieverlening, voorschot 
en subsidievaststelling

Lid 1  aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van artikel 10 van de ASN moeten de 
aanvragen om subsidieverlening worden ingediend:
a  voor de activiteiten genoemd in artikel 3b van 

deze deelverordening voor een subsidie voor het 
jaar 2007 vóór 1 oktober 2007 en voor een subsidie 
voor de jaren daarna vóór 1 april van het betref-
fende jaar;

b  voor de activiteiten genoemd in artikel 3c van 
deze deelverordening jaarlijks vóór 1 april.

Lid 2  aanvraag voor voorschotverlening
De subsidieontvanger kan een voorschot van ten 
hoogste 80% van het totale subsidiebedrag krijgen. 

Lid 3  aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvragen om vaststelling van de subsidie moeten 
worden ingediend binnen drie maanden na afloop van 
de activiteit waarvoor subsidie is verleend. 

Artikel 6  beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Lid 1  beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde staten beslissen over alle subsidieaanvragen 
binnen 10 weken na afloop van de aanvraagtermijn (bij 
een tender) of na indiening van de aanvragen (bij volg-
orde van ontvangst). 

Lid 2  beslissing over subsidievaststelling
Overeenkomstig artikel 19, lid 1 van de ASN stellen 
gedeputeerde staten een tekortsubsidie vast binnen 
negen maanden na afloop van de activiteiten waarvoor 
de subsidie is verleend.

45



3

Paragraaf 3  hoeveel en hoe

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

Artikel 8  verdeling van het beschikbare subsidie-
plafond 
 
Lid 1  rangschikking van de aanvragen
a  Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 

3a (dagbesteding zwerfjongeren): 
  Gedeputeerde staten verdelen het beschikbare 

bedrag voor de activiteiten genoemd in artikel 3a 
in de volgorde van ontvangst van de aanvragen. 
Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van 
de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid 
heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als 
datum van ontvangst van de aanvraag de dag 
waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

b  Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 
3b (ketenregisseur):

  Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen 
op een prioriteitenlijst. Een aanvraag wordt hoger 
gerangschikt naar de mate waarin de activiteit 
waarop de aanvraag ziet:

 1  aantoonbaar het meest efficiënt de keten ver-
kent;

 2 aantoonbaar oplossingsgericht te werk gaat.
c  Aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 

3c (Ama’s): 
  Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen 

op een prioriteitenlijst. Een aanvraag wordt hoger 
gerangschikt naar de mate waarin de aanvrager 
zelf bijdraagt aan de projectkosten (in procenten 
gemeten). 

Lid 2  honorering van de aanvragen
Op de subsidieaanvragen als bedoeld in lid 1, onder a, 
beslissen Gedeputeerde Staten in de volgorde van 
ontvangst van de aanvragen. 
Subsidieaanvragen als bedoeld in lid 1, onder b en c, 
worden de aanvragen gehonoreerd naar de volgorde op 
de prioriteitenlijst.

Artikel 9  berekening van de subsidie

Lid 1  subsidieverlening
a  De subsidie voor de kosten van de activiteiten 

genoemd in artikel 3a, lid 1, onder a en b, bedraagt 
in totaal maximaal € 12.500,– per traject per 
jongere; 

b  De subsidie voor de kosten van de activiteiten 
genoemd in artikel 3b bedraagt eenmalig maxi-
maal € 50.000,– per aanvraag per gemeente;

c  De subsidie voor de kosten van de activiteiten 
genoemd in artikel 3c bedraagt maximaal 50% 
van de door gedeputeerde staten noodzakelijke 
kosten met een maximum van € 100.000,–. 

Lid 2  kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Bij de berekening van de subsidie wordt uitgegaan van 
de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte 
kosten bij de uitvoering van de activiteit.

Paragraaf 4  slotbepalingen

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

Artikel 11  Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als 
Deelverordening zwerfjongeren Noord-Holland 2007.

Artikel 12  Datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking één dag na uitgifte 
van het Provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

Artikel 13  vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2011.

Haarlem, 2 juli 2007

Provinciale Staten van Noord-Holland.

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

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 10 juli 2007

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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