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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 6 januari 2009,
nr. 2008-55541, tot bekendmaking van de
Uitvoeringsregeling mantelzorg NoordHolland 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 deelverordening mantelzorg 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 mantelzorg Noord Holland 2009.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder mantelzorg langdurige zorg die niet in het kader van
een hulpverlenend beroep wordt geboden aan
een hulpbehoevende door personen uit diens
directe omgeving, waarbij de zorgverlening
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen.
Artikel 3 Activiteiten
Subsidie kan worden 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 aansluiten 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
aanvrager behoren.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	met de activiteiten waarvoor subsidie
wordt gevraagd is begonnen voordat op de
aanvraag is beslist;
b	de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd naar ons oordeel financieel niet
haalbaar zullen zijn; of
c	geen voorzieningen zijn getroffen die het
voortbestaan van de activiteiten garanderen.
Artikel 5 Procedurebepalingen
Lid 1
Een subsidieaanvraag op grond van deze regeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk
13 weken voor het begin van de activiteiten
waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
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 en het tweede
lid genoemde aanvragen binnen 13 weken na
ontvangst ervan.
Lid 4
Over aanvragen om subsidieverlening die
worden ontvangen in de periode 1 november en
31 december beslissen wij uiterlijk op 15 maart
van het daarop volgende jaar.
Artikel 6 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 90% van de door ons noodzakelijk geachte kosten, met een maximum van:
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a	€ 75.000,– voor de activiteiten genoemd in
artikel 3, onder a;
b	€ 25.000,– voor de activiteiten genoemd in
artikel 3, onder b.

Haarlem, 6 januari 2009.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van
verdeling

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

Lid 1
Jaarlijks stellen wij het subsidieplafond dat voor
deze regeling geldt voor het volgende kalenderjaar vast.

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

Lid 2
Aanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. 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 datum waarop de aanvraag is
aangevuld.
Artikel 8 Verplichting
De subsidieontvanger is verplicht binnen één
jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking
een aanvang te maken met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend. Indien deze termijn
wordt overschreden is de subsidieontvanger
verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.
Artikel 9 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 2010.
Lid 3
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als:
Uitvoeringsregeling mantelzorg Noord-Holland
2009.



Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Uitgegeven op 16 januari 2009.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

