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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009, 
nr. 2008-5554�, tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling kleinschalig wonen 
voor mensen met dementie Noord-Holland 
2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 6 januari 2009, onder nr. 1 het volgende 
besluit hebben genomen:

overwegende dat het gewenst is de Deelverorde-
ning kleinschalig wonen voor mensen met 
dementie Noord-Holland 2007 om te vormen tot 
een uitvoeringsregeling en op enkele onderdelen 
te actualiseren;

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings- 
regeling kleinschalig wonen voor mensen met 
dementie Noord Holland 2009

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt onder kleinschalige 
woonvoorziening voor mensen met dementie  
verstaan een woonvoorziening voor maximaal 
36 mensen met dementie, die in groepen van  
ten hoogste 8 personen in gezinsverband samen-
leven. 

Artikel 2  Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan rechtsperso-
nen die in de provincie Noord-Holland buiten 
de gemeente Amsterdam een kleinschalige 
woonvoorziening voor mensen met dementie tot 
stand wensen te brengen.
 
Artikel 3  Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten 
die leiden tot de totstandkoming van een klein-
schalige woonvoorziening voor mensen met 
dementie.

Artikel 4  Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  in de woonvoorziening meer dan 36 mensen 

met dementie gehuisvest zijn;
b  de mensen met dementie in groepen van 

meer dan 8 personen in gezinsverband 
samenleven;

c  er sprake is van een woonvoorziening die 
niet in bouwkundige zin losstaat van een 
instelling voor intramurale zorg;

d  met de realisatie van de woonvoorziening is 
begonnen voordat op de subsidieaanvraag is 
beslist;

e  geen sluitende begroting voor de bouw en de 
exploitatie van de woonvoorziening wordt 
overlegd; 

f  het bestuur van de gemeente waarin de  
woonvoorziening tot stand wordt gebracht  
niet schriftelijk instemt met de totstand-
koming van de woonvoorziening;

g  de exploitatie van de gesubsidieerde activi- 
teit niet voor ten minste vijf jaar gegaran-
deerd is.

Artikel 5  Procedurebepalingen

Lid 1
Een aanvraag om subsidie op grond van deze 
regeling dient door ons te zijn ontvangen vóór 
1 maart van het jaar waarin de activiteiten 
zullen aanvangen. 

Lid 2
De aanvraag om vaststelling van de subsidie 
dient door ons te zijn ontvangen binnen 
13 weken na afloop van de activiteiten waarvoor 
subsidie is verkregen.

Lid 3 
Wij besluiten op de in het eerste lid en het tweede  
lid genoemde aanvragen binnen 13 weken na 
ontvangst ervan. 

Artikel 6  Subsidiabele kosten
Kosten die onder andere voor subsidie in aan- 
merking komen zijn ontwikkelkosten, grond-
kosten, ICT, kosten voor extra woonoppervlakte, 
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kosten voor domotica, bouwkosten, kosten voor 
de zorginfrastructuur en opleidingskosten van 
het personeel. 

Artikel 7  Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,– van 
de door ons noodzakelijk geachte kosten per  
gerealiseerde bewonersplaats met een maxi-
mum van € 200.000,– per aanvraag.

Artikel 8  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling

Lid 1
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rang- 
schikken wij de aanvragen die voor subsidie 
in aanmerking kunnen komen op een priori-
teitenlijst, waarbij in aflopende volgorde priori-
teit wordt gegeven aan de volgende criteria.
Er is sprake van: 
a  een duidelijke zorginhoudelijke visie op 

kleinschalig wonen, met aandacht voor 
een huiselijke, herkenbare en veilige woon-
omgeving in een wijk, waar de bewoners 
met dementie zelf het ritme van de dag 
bepalen, waar de zorg aansluit bij wat zij  
nog zelf kunnen en waarbij menselijk con-
tact en kwaliteit van leven centraal staan;

b  een beschermde buitenomgeving, zoals een 
tuin of een hofje;

c.  een samenwerkingsovereenkomst met mini-
maal één zorg- of dienstverlener;

d  een eerste kleinschalige woonvoorziening 
voor mensen met dementie in een gemeente;

e  aantoonbare huisvesting van allochtone 
bewoners.

Lid 2
Aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde 
op de prioriteitenlijst.

Lid 3
Indien na de in het vorige lid bedoelde besluit- 
vorming het subsidieplafond niet is bereikt, 
kunnen wij besluiten tot een tweede indienings-
ronde.

Artikel 9  Verplichting
De subsidieontvanger is verplicht binnen één 
jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking 
een aanvang te maken met de activiteiten waar-
voor subsidie is verleend. Indien deze termijn 
wordt overschreden is de subsidieontvanger 
verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte 
te stellen. 

Artikel 10  Slotbepalingen

Lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad en werkt 
terug tot 1 januari 2009. 

Lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2009.

Lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling kleinschalig wonen voor 
mensen met dementie Noord-Holland 2009.

Haarlem, 6 januari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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

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

Uitgegeven op 15 januari 2009.


