
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 15 december 2009, 
nr. 2009-73124, tot bekendmaking van 
de Uitvoeringsregeling zwerfjongeren 
Noord-Holland 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 15 december 2009, onder nr. 39 het volgende 
besluit hebben genomen:

overwegende dat het wenselijk is de uitvoerings
regeling zwerfjongeren NoordHolland 2009 op 
onderdelen aan te passen;

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening NoordHolland 2009;

besluiten vast te stellen de navolgende 
Uitvoeringsregeling zwerfjongeren Noord 
Holland 2010.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a  ketenregisseur: een persoon, die in staat is een 

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

b  zwerfjongeren: jongeren met meervoudige 
problemen die dakloos zijn of in opvang 
verblijven;

c  ama’s: alleenstaande minderjarige asiel
zoekers;

d  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.

Doelgroep

Artikel 2
Subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling 
kan worden verstrekt aan de gemeenten 
Alkmaar, Den Helder, Hilversum, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Hoorn, Purmerend en 
Zaanstad.

Activiteiten 

Artikel 3 
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a  de realisatie van dagbestedingstrajecten voor 

zwerfjongeren tot 25 jaar;
b  begeleiding van zwerfjongeren tot 18 jaar die 

in specifieke opvangvoorzieningen verblijven;
c  activiteiten die inhouden het realiseren en 

verankeren van een hechte keten rond de 
opvang van zwerfjongeren tot 25 jaar, door 
middel van een ketenregisseur;

d  activiteiten die zijn gericht op de voorkoming 
van illegaliteit van (ex)ama’s volgens de 
aanpak van het Utrechtse en het Overijsselse 
model.

Weigeringsgronden

Artikel 4
1  Subsidie voor activiteiten, als bedoeld in 

artikel 3, onder a en b, wordt in ieder geval 
geweigerd indien:

 a  de activiteiten worden uitgevoerd vanuit 
opvangvoorzieningen die niet specifiek 
zijn gericht op de opvang van zwerf
jongeren;

 b  de activiteiten niet in of in opdracht van, 
de gemeenten genoemd in artikel 2 
worden uitgevoerd;

 c  de activiteit naar ons oordeel financieel 
niet haalbaar is.

2  Subsidie voor activiteiten, als bedoeld in 
artikel 3, onder c, wordt in ieder geval 
geweigerd indien:

 a  de activiteiten niet plaatsvinden in de 
gemeenten genoemd in artikel 2;

 b  de aanvrager voor deze activiteit reeds 
subsidie heeft ontvangen.

3  Subsidie voor activiteiten, als bedoeld in 
artikel 3, onder d, wordt in ieder geval 
geweigerd indien:

 a  de activiteiten zich niet specifiek richten 
op (ex)ama’s;
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 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;

 d  de activiteiten vallen onder het experiment 
Perspectief examv van het Ministerie van 
Justitie en Rijksmiddelen hiervoor 
ontvangen worden.

Procedurebepalingen

Artikel 5
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 aan
gevraagd.

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

3  Wij besluiten op de hiervoor bedoelde aan
vragen binnen 13 weken na ontvangst ervan. 

Berekening van de subsidie

Artikel 6
1  De subsidie voor activiteiten, als bedoeld in 

artikel 3, onder a, bedraagt in totaal  
€ 12.500,– per eenjarig traject.  

2  De subsidie voor activiteiten, als bedoeld in 
artikel 3, onder c, bedraagt € 50.000,– per 
aanvrager.

3  De subsidie voor activiteiten, als bedoeld in 
artikel 3, onder d, bedraagt maximaal 50% 
van de door ons noodzakelijk geachte kosten 
met een maximum van € 100.000,–.

Het subsidieplafond

Artikel 7
1  Jaarlijks in de maand december stellen wij 

het subsidieplafond dat voor deze regeling 
geldt voor het volgende kalenderjaar vast. 

2  Aanvragen voor een subsidie worden 
behandeld in 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. Indien meer aanvragen op deze 
dag ontvangen worden en de hoogte van het 
subsidieplafond noopt tot een keuze uit deze 
aanvragen, beslist het lot.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8
De subsidieontvanger is verplicht binnen zes 
maanden na ontvangst van de subsidie
beschikking een aanvang te maken met de 
activiteiten waarvoor subsidie is verleend. Indien 
deze termijn wordt overschreden is de subsidie
ontvanger verplicht ons hiervan onmiddellijk op 
de hoogte te stellen.

Slotartikelen

Artikel 9
De Uitvoeringsregeling zwerfjongeren Noord
Holland 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 10
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie.

Artikel 11
Deze regeling vervalt op 31 december 2010.

Artikel 12
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling zwerfjongeren NoordHolland 
2010.

Haarlem, 15 december 2009.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

E. Post, voorzitter.

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

Uitgegeven op 23 december 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

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