
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 30 juni 2009, nr. 2009-
33190, tot bekendmaking van de 
Uitvoerings regeling Wonen, Welzijn en Zorg 
Noord-Holland 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 30 juni 2009, onder nr. 2009-33190 het 
volgende besluit hebben genomen:

overwegende dat het gewenst is gemeenten en 
andere partijen te stimuleren om invulling te 
geven aan projecten op het gebied van Wonen, 
Welzijn en Zorg;

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

besluiten vast te stellen de volgende 
Uitvoeringsregeling Wonen, Welzijn en Zorg 
Noord-Holland 2009.

Haarlem, 30 juni 2009. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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

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

Uitgegeven op 3 juli 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Uitvoeringsregeling Wonen, Welzijn en Zorg 
Noord-Holland 2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het gewenst is gemeenten en 
andere partijen te stimuleren om invulling te 
geven aan projecten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg;

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

besluiten vast te stellen de volgende 
Uitvoeringsregeling wonen, welzijn en zorg 
Noord-Holland 2009.

Artikel 1 doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan: 
a Noord-Hollandse gemeenten, of
b  rechtspersonen die actief zijn op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg.

Artikel 2 activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren 
van een project op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg, waarbij door middel van fysieke investe-
ringen ervaring opgedaan wordt met actuele 
thema’s en vraagstukken.

Artikel 3 weigeringsgronden

Lid 1
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit in aanmerking komt voor 

bekostiging uit een specifieke doeluitkering 
van het Rijk in het grote stedenbeleid;

b  voor de activiteit op grond van deze of een 
andere provinciale regeling subsidie is ont-
vangen;

c  met de activiteit is begonnen voordat de aan-
vraag door ons is ontvangen;

d  de activiteit niet in de Provincie Noord-
Holland wordt uitgevoerd.

Lid 2
Subsidie wordt geweigerd indien de 
subsidieaanvrager een rechtspersoon is en het 
college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente waarbinnen de activiteiten zullen 
worden uitgevoerd niet met de activiteiten 
instemt.

Lid 3
Subsidie wordt geweigerd indien er een voor-
ziening, waarvoor exploitatie nodig is, wordt 
gerealiseerd en er niet voorzien is in een 
deugdelijke exploitatie daarvan voor minimaal 
twee jaar.

Artikel 4 procedure bepalingen

Lid 1
Voor het jaar 2009 dient een subsidieaanvraag op 
grond van deze regeling door ons te zijn ont-
vangen uiterlijk 1 september 2009. 

Lid 2
Voor de jaren 2010 tot en met 2012 dient een sub-
sidieaanvraag op grond van deze regeling door 
ons te zijn ontvangen tussen 1 januari en 1 maart 
van het betreffende jaar.

Lid 3
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 4
Wij besluiten op de in de eerste drie leden 
genoemde aanvragen binnen 13 weken na ont-
vangst ervan.

Artikel 5 subsidiabele kosten
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de 
kosten voor fysieke investeringen en de daarmee 
samenhangende onderzoekskosten, personeels-
kosten, de kosten voor externe deskundigen, 
huisvestingskosten, voorlichtingskosten, kosten 
voor kennisoverdracht en realisatiekosten.

Artikel 6 berekening van de subsidie

Lid 1
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de door 
ons noodzakelijk geachte kosten met een 
maximum van € 200.000,–.

Lid 2
Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot 
het overtreden van het verbod op het geven van 
staatssteun in de zin van artikel 87, eerste lid, 
EG-Verdrag, wordt het subsidiebedrag in 
afwijking van de eerste drie leden zodanig vast-
gesteld dat het totaal van alle subsidies voor de 
activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op 
grond van de van toepassing zijnde vrijstellings-
verordeningen van de Europese Commissie ver-
strekt mag worden. 

Artikel 7 subsidie plafond en wijze van 
verdeling

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

Lid 2
Wij rangschikken de aanvragen die voor de 
subsidie in aanmerking kunnen komen op een 
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prioriteitenlijst, waarbij prioriteit wordt gegeven 
aan de volgende criteria.
a  de mate waarin wordt aangesloten bij het 

programma Zorg en Welzijn 2009-2012 
‘Meedoen in Noord-Holland’;

b de kwaliteit van het plan van aanpak;
c  de wijze waarop de opgedane ervaringen 

worden verspreid;
d  in de gemeente niet eerder een WWZ-project 

is uitgevoerd waarvoor een provinciale WWZ- 
subsidie is ontvangen;

e  de mate waarin de activiteit gericht is op de 
uitvoering door of toepassing bij meerdere 
gemeenten dan wel maatschappelijke 
organisaties;

f  de mate van samenhang tussen de beleids-
terreinen Wonen, Welzijn en Zorg;

g  de mate waarin vraagsturing en/of 
burgerparticipatie wordt toegepast;

Lid 3
Per criterium geven wij de aanvraag een waarde-
ring tussen 0 en 3 punten. 
Indien een aanvraag in totaal minder dan 12 
punten, dan wel driemaal een 0 scoort op de 
criteria, wordt de aanvraag om subsidie niet op 
de prioriteitenlijst geplaatst en wordt deze aan-
vraag alsnog door ons geweigerd.

Lid 4
Aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde 
op de prioriteitenlijst.

Artikel 8 verplichtingen

Lid 1
De subsidieontvanger is verplicht om 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 op de hoogte te stellen.

Lid 2
De subsidieontvanger is verplicht de door de 
activi teiten opgedane kennis aan andere 
gemeenten beschikbaar te stellen.

Artikel 9 slotbepalingen

Lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad. 

Lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.

Lid 3
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling Wonen, welzijn en zorg 
Noord-Holland 2009.

Uitgegeven op 3 juli 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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