
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 4 februari 2008, nr. 2008-8386 tot 
bekendmaking van verlenging van de werkings-
duur van de ‘Deelverordening Wijksteunpunten 
Breed Noord-Holland’.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in 
hun vergadering van 17 december 2007, onder nr. 8, het 
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 
13 november 2007;

overwegende dat:
n  de ‘Deelverordening Wijksteunpunten Breed 

Noord-Holland 2007’ op 31 december 2007 vervalt; 
n  dat minimaal 10 weken na 31 december 2007 

nodig zijn om besluiten voor te bereiden; 
n  dat uitvoering van de deelverordening ‘Wijksteun-

punten Breed Noord-Holland 2007’ ook in 2008 
nog mogelijk moet zijn om subsidies aan de 
laatste aanvragen rechtsgeldig te verlenen;

besluiten:

1  de werkingsduur van de ‘Deelverordening Wijk-
steunpunten Breed Noord-Holland 2007’ te ver-
lengen tot 1 januari 2009;

2  daartoe de ‘Deelverordening Wijksteunpunten 
Breed Noord-Holland 2007’ als volgt te wijzigen: 
Artikel 14, vervaldatum, komt te luiden ‘Deze 
verordening vervalt op 31 december 2008’.

Haarlem, 17 december 2007.

Provinciale Staten van Noord-Holland

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

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Deelverordening Wijksteunpunten Breed Noord-
Holland 2007

Paragraaf 1  algemeen

Artikel �  begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder wijksteun-
punten breed een voorziening die op dorps- of wijk-
niveau voorziet in een ontmoetingsmogelijkheid en 
zorg- en  dienstverlening overeenkomstig de uitgangs-
punten neergelegd in de nota ‘Zorg verbetert het leef-
klimaat in Noord-Holland’ vastgesteld door Provinciale 
Staten van Noord-Holland op 25 oktober 2004.

Paragraaf 2  wie, wat en wanneer

Artikel 2  doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten die, 
in samenwerking met toegelaten instellingen als bedoeld 
in artikel 70, eerste lid van de Woningwet, beogen in de 
provincie Noord-Holland een wijksteunpunt breed op 
te richten en te exploiteren, met uitzondering van de 
gemeente Amsterdam en de gemeenten die reeds eerder 
op grond van deze regeling een subsidie hebben ont-
vangen.

Artikel 3  Activiteiten waarvoor subsidie kan worden 
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten:
a  zelfstandig wonende mensen zowel met als 

zonder een beperking in de omgeving van het 
beoogde wijksteunpunt breed gebruik kunnen 
maken van de geboden voorzieningen;

b  het beoogde wijksteunpunt breed de functies 
informatie en bemiddeling’, ‘ontmoeting, partici-
patie en welzijn’, ‘wonen’, ‘zorg’, ‘diensten/onder-
steuning’ en ‘zorg en publieksvoorzieningen’ aan-
biedt;

c  de exploitatie van het beoogde wijksteunpunt 
breed voor gezamenlijke rekening komt van de 
aanbieders van de voorzieningen.

Artikel 4  weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  met de realisatie van het wijksteunpunt breed is 

begonnen voordat op die aanvraag is beslist;
b  de aanvrager naar het oordeel van Gedeputeerde 

Staten niet kan aantonen dat de exploitatie van 
het beoogde wijksteunpunt breed voor tenminste 
vijf jaren is zeker gesteld;

c  het beoogde wijksteunpunt breed deel uitmaakt 
van een instelling voor intramurale zorg;

d  niet binnen een jaar na subsidieverlening met de 
realisatie van het wijksteunpunt breed kan 
worden begonnen.

Artikel 5  Aanvraag voor subsidieverlening, voorschot 
en subsidievaststelling
De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend 
op een bij Gedeputeerde Staten verkrijgbaar aanvraag-
formulier dat door de aanvrager volledig wordt inge-
vuld en wordt voorzien van de eventueel in dit formu-
lier gevraagde bijlagen.

Artikel 6  verplichtingen van de subsidieontvanger

Lid 1  start met de bouw
Aan de subsidieaanvrager wordt de verplichting 
opgelegd om binnen één jaar na bekendmaking van 
het besluit tot subsidieverlening te starten met de 
bouw van het wijksteunpunt breed.

Lid 2  in stand houden van het wijksteunpunt
Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting 
opgelegd om het wijksteunpunt breed tenminste 10 jaar 
als wijksteunpunt breed in stand te houden.

Lid 3  voortgangsrapportage
Aan de subsidieontvanger kunnen verplichtingen 
worden opgelegd met betrekking tot de wijze waarop 
tijdens het uitvoeren van de activiteit hieromtrent moet 
worden gerapporteerd.

Lid 4  niet voldoen aan verplichtingen
Indien een subsidieontvanger niet voldoet aan één of 
meerdere van de voorgaande verplichtingen, dan dient 
de subsidieontvanger Gedeputeerde Staten daar direct 
van op de hoogte te stellen.

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
Gedeputeerde Staten honoreren de ingediende subsidie-
aanvragen op volgorde van ontvangst. Wanneer de 
aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de 
aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst 
de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9  berekening van de subsidie

Lid 1  subsidieverlening
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de door 
Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten met 
een maximum van € 500.000,– per aanvraag.

Lid 2  staatssteun
Geen subsidie wordt verstrekt indien en voor zover dit 
onrechtmatige staatssteun oplevert.
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Lid 3  voorschotverlening
De subsidieontvanger kan een voorschot van ten 
hoogste 80% krijgen.

Paragraaf 4  Slotbepalingen

Artikel �0  hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde 
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze 
verordening.

Artikel ��  intrekken subsidieverordeningen/regelingen
De Deelverordening wijksteunpunten breed Noord-
Holland 2005 tot en met 2007 wordt ingetrokken.

Artikel �2  Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als 
Deelverordening wijksteunpunten breed Noord-
Holland 2007.

Artikel �3  datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel �4  vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2008.
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Toelichting op de deelverordening
Overzicht mogelijke functies van een wijksteunpunt-
breed (niet limitatief)

1 Informatie en bemiddeling
n  één loket voor informatie over wonen, zorg en  

welzijn voor wijkbewoners, (dus oud, jong, gezin, 
middelbaar), waaronder mensen met beperkingen 
(ouderen met beperkingen, mensen met een 
lichamelijke beperking, mensen met een ver-
standelijke beperking, cliënten van de GGZ en 
bijzondere groepen daartussen, zoals mensen met 
dementie, allochtone ouderen) met spreekkamer 
en spreekuur;

n  idem één loket voor aanvragen tot bemiddeling 
(kan via back-office, die niet noodzakelijk in het 
wijksteunpunt gehuisvest hoeft te zijn, zeker niet 
als er vraaggestuurd wordt aangeboden, met 
andere woorden de cliënt kan op basis van keuze-
ondersteunende informatie zelf de aanbieder 
kiezen; bij geïndiceerde zorg zal de aanbieder ook 
afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar) Aanbod 
betreft geïndiceerde en niet-geïndiceerde zorg, 
voorzieningen en diensten; denk ook aan PGB, 
Wonen Plus, etcetera.

2 Ontmoeting, participatie, welzijn
n  ontmoetingsruimte, flexibel te gebruiken voor 

inloop, recreatie, cursussen, groepsinformatie 
etcetera;

n  apart of gecombineerd met koffie/thee-inloop, 
buurtrestaurant, buurtcafé, open eettafel;

n  buurthuisactiviteiten;
n  activiteiten voor specifieke groepen (bijvoorbeeld 

Koffie om de hoek, Alzheimer café);
n  jeugdhonk/disco, mits dat qua draagvlak en 

bouwkundig realiseerbaar is in combinatie met 
het te realiseren wijksteunpunt;

n  sport en beweging (kan ook in combi met bijvoor-
beeld ruimte voor cursussen);

n  vrijwilligerscentrale/werving van vrijwilligers;
n   huisbezoek en sociale activering;
n  internethoek.

3 wonen
n  reservesleutelpunt;
n  woondiensten bijvoorbeeld via Wonen Plus 

(klusjesman o.a.);
n  tegengaan van onveiligheidsgevoelens door 

voorzieningen in en rond de woning, ict/
domotica.

4 Zorg
n  persoonlijke verzorging, verpleging planbaar;
n  verpleging en verzorging onplanbaar;
n  huishoudelijke hulp;
n  dagopvang/dagbesteding voor specifieke kwets-

bare groepen;
n  alarmering met professionele achterwacht;
n  persoonlijke ondersteuning, activering;

n  respijtzorg (om mantelzorgers te ontlasten), kort 
durende opvang.

5 Diensten/Ondersteuning
n  mantelzorgondersteuning (ondersteuning van 

mantelzorgers);
n  huisbezoek en sociale activering, 

‘buddyprojecten’;
n  persoonlijke ondersteuning, bijv. hulp met 

boodschappen, oppas, mee naar de dokter;
n  Wonen Plus (niet geïndiceerde diensten: 

vervoersvoorzieningen, kapper aan huis, pedi-
cure aan huis, klusjesman, buurtconciërge of huis-
meester, boodschappendienst, stomerijdienst, 

n  tuinklusjesman, administratieve ondersteuning 
etc.;

n  persoonsalarmering (bijvoorbeeld in combinatie 
met een loket);

n  maaltijden aan huis (of via loket);
n  (Hart)winkel, postpunt met pin.

6 Zorg en publieksvoorzieningen

Zorgmedische voorzieningen
n  huisartsenpraktijk (HOED, AHOED);
n  apotheek;
n  fysiotherapie;
n  tandarts;
n  mondhygiënist.

Culturele/publieks voorzieningen
n  bibliotheek;
n  theaterzaal;
n  brede school;
n  tentoonstellingsruimte;
n  internetcafé;
n  wasserette;
n  kinderopvang;
n  commercieel restaurant/grand café.

Uitgegeven op 13 februari 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

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