PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/19
Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 7 maart 2006 hebben vastgesteld:
NADERE SUBSIDIEREGELS VOOR DE ZORG 2006

HOOFDSTUK 1 ONDERNEMEND LIMBURG: IMPULS SENIORENECONOMIE
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Inrichting transmurale processen: verbetering van transmurale zorgprocessen door
middel van innovatie.
SMART staat voor:
Specifiek: (zo concreet mogelijk aangeven wat, wanneer enz.)
Meetbaar: (zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken)
Acceptabel: (doelen dienen te passen binnen de thema’s en draagvlak te hebben)
Realistisch: (doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele
randvoorwaarden te worden gerealiseerd)
Tijdgebonden: (vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn)
Artikel 2 Toepassingsbereik
Dit hoofdstuk is van toepassing op het door Gedeputeerde Staten verlenen van
projectsubsidies voor
de inrichting van transmurale processen.
Artikel 3 Subsidieplafond
1. Een subsidieplafond van:
€ 25.000,00 voor inrichting van transmurale processen;
2. Subsidieaanvragen worden beoordeeld en zonodig geprioriteerd op basis van de in
artikel 5 genoemde subsidiecriteria en de beschikbare middelen.
Artikel 4 Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt ten hoogste het door Gedeputeerde Staten als redelijk
aanvaarde tekort, waarbij aantoonbaar sprake moet zijn van een maximale
complementaire inzet van financiële bijdragen van de aanvrager zelf en van de
betrokken samenwerkingspartners. Vóórdat de subsidieaanvraag wordt ingediend bij

de Provincie Limburg zijn tussen betrokken partijen concrete en duidelijke afspraken
gemaakt met betrekking tot de inzet van financiële bijdragen.
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Artikel 5 Criteria subsidieverlening
Van belang bij de beoordeling van een subsidieaanvraag zijn de volgende criteria:
a. het project dient bij te dragen aan de doelstellingen van het provinciale beleid zoals
vastgelegd in het Coalitieakkoord 2003-2007 en de Programmabegroting 2006 met
betrekking tot Thema 1 en specifiek speerpunt 1.2.1 “Impuls senioreneconomie”;
b. het project is financieel en praktisch haalbaar; De continuïteit van het project is ook
ná de subsidieperiode gewaarborgd (financieel / inhoudelijk), met uitzondering van
projecten die een “experimenteel” karakter hebben of tijdelijk van aard zijn.
c. het project kan worden opgestart binnen één jaar nadat de subsidie is verleend. Bij
de subsidieaanvraag is de projectperiode concreet benoemd, gaat de aanvraag
vergezeld van een activiteitenplan en een begroting.
d. uit de subsidieaanvraag blijkt dat de projectactiviteiten, doelstellingen en resultaten
“smart” zijn geformuleerd (zie begripsomschrijving)
Artikel 6 Aanvraag subsidieverlening
In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2004 geldt het
volgende:
a. subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2006 bij Gedeputeerde Staten
ingediend;
b. de aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:
- een toelichting waaruit blijkt dat het voorgenomen project voldoet aan de in
artikel 5 bedoelde criteria;
- een tijdsplanning van het project;
- een toelichting op de wijze waarop de resultaten van het project gemeten zullen
worden.
Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt een inhoudelijk verslag overgelegd met
informatie over de resultaten van het project waaruit tevens blijkt in hoeverre de bij de
subsidieaanvraag aangegeven doelstellingen zijn gerealiseerd.

HOOFDSTUK 2 JONG ZIJN IN LIMBURG: VOORKOMEN VAN PROBLEMEN,
HELPEN WAAR NODIG
Artikel 8 Begripsomschrijvingen
Jeugdzorg: alle activiteiten die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen die
onderdeel uitmaken van Actieprogramma 2.5 van de Programmabegroting 2006.
Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten op het gebied
van jeugdzorg, waaronder ook preventie van jeugdproblematiek.
SMART staat voor:
Specifiek: (zo concreet mogelijk aangeven wat, wanneer enz.)
Meetbaar: (zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken)
Acceptabel: (doelen dienen te passen binnen de thema’s en draagvlak te hebben)
Realistisch: (doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele
randvoorwaarden te worden gerealiseerd)
Tijdgebonden: (vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn)
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Artikel 9 Toepassingsbereik
Dit hoofdstuk is van toepassing op het door Gedeputeerde Staten verlenen van
projectsubsidies gericht op:
- het tijdig signaleren van problemen bij jeugdigen;
- het realiseren van jeugdzorg terug in de buurt;
- opheffen van wachtlijsten in de jeugdzorg;
- het realiseren van natuurlijke woonvormen voor niet-thuiswonende jeugdigen.
Artikel 10 Subsidieplafond
1. De volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld:
€ 725.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op het tijdig
signaleren van problemen bij jeugdigen;
€ 90.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op het realiseren van
jeugdzorg
terug in de buurt;
€ 90.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op het opheffen van
wachtlijsten in
de jeugdzorg;
€ 40.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op het realiseren van
natuurlijke
woonvormen voor niet-thuiswonende jeugdigen.
2. Subsidieaanvragen worden beoordeeld en zonodig geprioriteerd op basis van de in
artikel 12 genoemde subsidiecriteria en de beschikbare middelen.
Artikel 11 Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt ten hoogste het door Gedeputeerde Staten als redelijk
aanvaarde tekort, waarbij aantoonbaar sprake moet zijn van een maximale
complementaire inzet van financiële bijdragen van de aanvrager zelf en van de
betrokken samenwerkingspartners. Vóórdat de subsidieaanvraag wordt ingediend bij
de Provincie Limburg zijn tussen betrokken partijen concrete en duidelijke afspraken
gemaakt met betrekking tot de inzet van financiële bijdragen.
Artikel 12 Criteria subsidieverlening
Van belang bij de beoordeling van een subsidieaanvraag zijn de volgende criteria:
a. het project dient bij te dragen aan de doelstellingen van het provinciale beleid zoals
vastgelegd in het Coalitieakkoord 2003-2007 en de Programmabegroting 2006 met
betrekking tot Thema 2 en specifiek speerpunt 2.5.1 “Tijdig signaleren van
problemen”, speerpunt 2.5.2 “Jeugdzorg terug in de buurt”; speerpunt 2.5.3
“Opheffen wachtlijsten jeugdzorg” en speerpunt 2.5.4 “Natuurlijke woonvormen
voor niet-thuiswonende jeugdigen”.
b. het project is financieel en praktisch haalbaar. De continuïteit van het project is ook
ná de
subsidieperiode gewaarborgd (financieel / inhoudelijk), met uitzondering van
projecten die een “experimenteel” karakter hebben of tijdelijk van aard zijn
c
het project heeft een aantoonbaar rendement voor de jeugdzorg in de zin van een
afname
van de instroom in de jeugdzorg;
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d het project kan worden opgestart binnen één jaar nadat de subsidie is verleend. Bij
de
subsidieaanvraag is de projectperiode concreet benoemd, gaat de aanvraag
vergezeld van
een activiteitenplan en een begroting.
e. een evenwichtige geografische verdeling van de projecten
f. Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de projectactiviteiten, doelstellingen en
resultaten “smart” zijn
geformuleerd (zie begripsomschrijving).

Artikel 13 Aanvraag subsidieverlening
In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2004 geldt het
volgende:
a. subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2006 bij Gedeputeerde Staten
ingediend worden;
b. de aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:
- een toelichting waaruit blijkt dat het voorgenomen project voldoet aan de in
artikel 12 bedoelde criteria;
- een tijdsplanning van het project;
- een toelichting op de wijze waarop de resultaten van het project gemeten zullen
worden.
Artikel 14 Aanvraag subsidievaststelling
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt een inhoudelijk verslag overgelegd met
informatie over de resultaten van het project waaruit tevens blijkt in hoeverre de bij de
subsidieaanvraag aangegeven doelstellingen zijn gerealiseerd.

HOOFDSTUK 3 VEILIG LEVEN IN LIMBURG: SOCIALE VEILIGHEID EN ZORG
Artikel 15 Begripsomschrijvingen
Zorgmijders: mensen met een zware zorgvraag die zelf geen hulpvraag (kunnen)
formuleren; in veel gevallen mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.
Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten op het gebied
van sociale veiligheid en zorg.
SMART staat voor:
Specifiek: (zo concreet mogelijk aangeven wat, wanneer enz.)
Meetbaar: (zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken)
Acceptabel: (doelen dienen te passen binnen de thema’s en draagvlak te hebben)
Realistisch: (doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele
randvoorwaarden te worden gerealiseerd)
Tijdgebonden: (vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn)
Artikel 16 Toepassingsbereik
Dit hoofdstuk is van toepassing op het door Gedeputeerde Staten verlenen van
projectsubsidies gericht op:
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-

het terugdringen van jeugdcriminaliteit;
het outreachend ondersteunen van zorgmijders;
het creëren van een veilige woon- en leefomgeving voor zelfstandig wonende
zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking;
preventie en aanpak van huiselijk geweld;
verslavingszorg.
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Artikel 17 Subsidieplafond
1. De volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld:
€ 190.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht het terugdringen van
jeugdcriminaliteit;
€ 90.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op het outreachend
ondersteunen van zorgmijders;
€ 90.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op het creëren van
een veilige woon- en leefomgeving voor zelfstandig wonende
zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking;
€ 40.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op preventie en
aanpak van huiselijk geweld;
€ 145.000,00 voor de categorie projectsubsidies gericht op verslavingszorg.
2. Subsidieaanvragen worden beoordeeld en zonodig geprioriteerd op basis van de in
artikel 19 genoemde subsidiecriteria en de beschikbare middelen.
Artikel 18 Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt ten hoogste het door Gedeputeerde Staten als redelijk
aanvaarde tekort, waarbij aantoonbaar sprake moet zijn van een maximale
complementaire inzet van financiële bijdragen van de aanvrager zelf en van de
betrokken samenwerkingspartners. Vóórdat de subsidieaanvraag wordt ingediend bij
de Provincie Limburg zijn tussen betrokken partijen concrete en duidelijke afspraken
gemaakt met betrekking tot de inzet van financiële bijdragen.
Artikel 19 Criteria subsidieverlening
Van belang bij de beoordeling van een subsidieaanvraag zijn de volgende criteria:
a. het project dient bij te dragen aan de doelstellingen van het provinciale beleid zoals
vastgelegd in het Coalitieakkoord 2003-2007 en de Programmabegroting 2006 met
betrekking tot Thema 3 en specifiek speerpunt 3.1.1 “Terugdringen van
jeugdcriminaliteit”; speerpunt 3.1.2 “Preventie en aanpak huiselijke geweld”; speerpunt
3.2.1 “Verslavingszorg”; speerpunt 3.2.2 “Zorgwekkende zorgmijders” ;
speerpunt 3.2.3 “Bevorderen zelfstandig wonen van mensen met een zorgvraag”;
b. het project is financieel en praktisch haalbaar. De continuïteit van het project is ook
ná de
subsidieperiode gewaarborgd (financieel / inhoudelijk), met uitzondering van projecten
die een “experimenteel” karakter hebben of tijdelijk van aard zijn.
c. het project kan worden opgestart binnen één jaar nadat de subsidie is verleend. Bij
de
subsidieaanvraag is de projectperiode concreet benoemd, gaat de aanvraag
vergezeld van
een activiteitenplan en een begroting.
d. een evenwichtige geografische verdeling van de projecten.
e. Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de projectactiviteiten, doelstellingen en resultaten
“smart” zijn
geformuleerd (zie begripsomschrijving).
Artikel 20 Aanvraag subsidieverlening
In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2004 geldt het
volgende:
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a. subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2006 bij Gedeputeerde Staten
ingediend worden;
b. de aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:
- een toelichting waaruit blijkt dat het voorgenomen project voldoet aan de in
artikel 19 bedoelde criteria;
- een tijdsplanning van het project;
- een toelichting op de wijze waarop de resultaten van het project gemeten zullen
worden.
Artikel 21 Aanvraag subsidievaststelling
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt een inhoudelijk verslag overgelegd met
informatie over de resultaten van het project waaruit tevens blijkt in hoeverre de bij de
subsidieaanvraag aangegeven doelstellingen zijn gerealiseerd.

HOOFDSTUK 4 VITALE KERNEN EN BUURTEN: OPTIMALE ZORG VOOR
OUDEREN EN MENSEN MET EEN BEPERKING
Artikel 22 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Zorg: de zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of
psychische beperking.
Wonen-welzijn-zorg: zorg in de thuissituatie of in de woonomgeving in combinatie met
daaraan gerelateerde functies zoals welzijn en huisvesting.
Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten op het gebied
van wonen-welzijn-zorg.
Regionale overlegtafel: een door Gedeputeerde Staten erkend periodiek overleg
tussen organisaties in een regio die betrokken zijn bij beleidsvorming, uitvoering en
bekostiging van wonen-welzijn-zorg.
Regio: geografisch gebied van gemeenten die deelnemen aan een regionale
overlegtafel.
Uitvoeringsprogramma: een door een regionale overlegtafel vastgesteld programma
dat op basis van een integrale visie een overzicht geeft van te verrichten activiteiten op
het gebied van wonen-welzijn-zorg en dat periodiek wordt aangevuld met een
projectenplan.
Projectenplan: uitwerking van het uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg in de
vorm van een periodiek vast te stellen lijst van projecten.
SMART staat voor:
Specifiek: (zo concreet mogelijk aangeven wat, wanneer enz.)
Meetbaar: (zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken)
Acceptabel: (doelen dienen te passen binnen de thema’s en draagvlak te hebben)
Realistisch: (doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele
randvoorwaarden te worden gerealiseerd)
Tijdgebonden: (vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn)

Artikel 23 Toepassingsbereik
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Dit hoofdstuk is van toepassing op het door Gedeputeerde Staten verlenen van
projectsubsidies op het gebied van wonen-welzijn-zorg.
Artikel 24 Subsidieplafond
1.

De volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld in het kader van het provinciale
speerpunt “Optimale zorg voor ouderen en mensen met een beperking”:

Een subsidieplafond van € 1.450.000,000 voor subsidies ten behoeve van
regionale projecten, dat als volgt is uitgesplitst:
Subsidieplafond regio Maasduinen:
€ 53.765,00
Subsidieplafond regio Venray:
€ 106.890,00
Subsidieplafond regio Helden:
€ 58.867,00
Subsidieplafond regio Venlo:
€ 191.822,00
Subsidieplafond regio Weert:
€ 92.421,00
Subsidieplafond regio Roermond:
€ 197.144,00
Subsidieplafond regio Westelijke Mijnstreek:
€ 187.991,00
Subsidieplafond regio Maastricht-Mergelland:
€ 252.874,00
Subsidieplafond regio Parkstad Limburg:
€ 308.226,00
Totaal:
€1.450.000,00
Een subsidieplafond van € 150.000,00 voor provinciale en grensoverschrijdende
projecten.
2.

Subsidieaanvragen worden beoordeeld en zonodig geprioriteerd op basis van
de in artikel 26 genoemde subsidiecriteria en de beschikbare middelen.

Artikel 25 Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt ten hoogste het door Gedeputeerde Staten als redelijk
aanvaarde tekort, waarbij aantoonbaar sprake moet zijn van een maximale
complementaire inzet van financiële bijdragen van de aanvrager, de betrokken
gemeenten, de samenwerkingspartners en de rijksoverheid. Vóórdat de
subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Provincie Limburg zijn tussen partijen
concrete en duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de inzet van financiële
bijdragen.
Artikel 26 Criteria subsidieverlening
1.

Van belang bij de beoordeling van een subsidieaanvraag ten behoeve van een
regionaal project zijn de volgende criteria:
a. het project dient bij te dragen aan de doelstellingen van het provinciale
zorgbeleid
zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord 2003-2007 en de Programmabegroting
2006 met betrekking tot Thema 5 en specifiek speerpunt 5.2.2 “Optimale zorg
voor ouderen en mensen met een beperking”;
b. het project is opgenomen in een uitvoeringsprogramma of in een aanvullend
projectenplan;
a. indien een regio nog niet beschikt over een vastgesteld uitvoeringsprogramma
of projectenplan dan overlegt de betreffende regionale overlegtafel haar
schriftelijk geformuleerde opvattingen over het project met een toelichting op de
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noodzaak van een afzonderlijke beoordeling van het project vooruitlopend op het
nog vast te stellen uitvoeringsprogramma of projectenplan;
b. het project is financieel en praktisch haalbaar. De continuïteit van het project is
ook ná de subsidieperiode gewaarborgd (financieel/inhoudelijk), met
uitzondering van projecten die een “experimenteel” karakter hebben of tijdelijk
van aard zijn.
e. het project kan worden opgestart binnen één jaar nadat de subsidie is verleend.
Bij de subsidieaanvraag is de projectperiode concreet benoemd, gaat de aanvraag vergezeld
van een
activiteitenplan en een begroting.
f. Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de projectactiviteiten, doelstellingen en
resultaten “Smart” zijn
geformuleerd (zie begripsomschijving)
a. Voor alle aanvragen dient een standaard aanvraagformulier te worden ingevuld.
U kunt dit
aanvraagformulier vinden op onze website: www.limburg.nl/zorg.
b. Het project bevat minimaal enkelvoudige combinaties van Wonen, Welzijn en
Zorg (bijvoorbeeld combinaties van wonen en zorg of van wonen en welzijn of
van zorg en welzijn). Meervoudige combinaties tussen Wonen én Welzijn én
Zorg krijgen in 2006 prioriteit.

2. Van belang bij de beoordeling van een subsidieaanvraag ten behoeve van een
provinciaal of grensoverschrijdend project zijn de volgende criteria:
a. het project dient bij te dragen aan de doelstellingen van het provinciale zorgbeleid
zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord 2003-2007 en de Programmabegroting
2006 met betrekking tot Thema 5 en specifiek speerpunt 5.2.2 “Optimale zorg voor
ouderen en mensen met een beperking”;
a.
het project komt aanwijsbaar ten goede aan alle regio’s of aan meerdere partners
van een Euregio of het project is vernieuwend voor de zorg in Limburg en kan een
provinciale voorbeeldfunctie vervullen;
b.
het project is financieel en praktisch haalbaar. De continuïteit van het project is
ook ná de subsidieperiode gewaarborgd (financieel/inhoudelijk), met uitzondering van
projecten die een “experimenteel” karakter hebben of tijdelijk van aard zijn.
c.
het project kan worden opgestart binnen één jaar nadat de subsidie is verleend.
Bij de subsidieaanvraag is de projectperiode concreet benoemd, gaat de aanvraag vergezeld van
een
activiteitenplan en een begroting.
e. Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de projectactiviteiten, doelstellingen en
resultaten “Smart” zijn
geformuleerd (zie begripsomschrijving)
f. Voor alle aanvragen dient een standaard aanvraagformulier te worden ingevuld. U
kunt dit
aanvraagformulier vinden op onze website: www.limburg.nl/zorg.
a. Het project bevat minimaal enkelvoudige combinaties van Wonen, Welzijn en Zorg
(bijvoorbeeld combinaties van wonen en zorg of van wonen en welzijn of van zorg
en welzijn). Meervoudige combinaties tussen Wonen én Welzijn én Zorg krijgen in
2006 prioriteit.
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Niet voor subsidie in het kader van deze regeling komt in aanmerking:
de onrendabele top van de bouwkosten van zorgwoningen.
Artikel 27 De regionale overlegtafel
1. De gebiedsindeling van de regionale overlegtafels is opgenomen in de bij deze
regeling behorende bijlage.
2. Aan de regionale overlegtafel nemen vertegenwoordigers deel van in ieder geval de
sectoren wonen, welzijn en zorg, de organisaties van zorgvragers, de gemeenten
en
het zorgkantoor.
3. De regionale overlegtafel stelt een uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg vast
met periodiek een aanvullend projectenplan
4. Een regionale overlegtafel is tevens adviescommissie, belast met het geven van
adviezen aan Gedeputeerde Staten over te nemen subsidiebesluiten op het gebied
van wonen-welzijn-zorg. Deze advisering omvat ook een prioritering van de te
subsidiëren projecten.
5. Gedeputeerde Staten kunnen de regionale overlegtafel nadere aanwijzingen geven
voor de inrichting van het uit te brengen advies.
Artikel 28 Aanvraag subsidieverlening
In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2004 geldt het
volgende:
a. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2006 bij Gedeputeerde Staten
ingediend worden door tussenkomst van de regionale overlegtafel. Een
begeleidende brief aan Gedeputeerde Staten inclusief de subsidieaanvraag stuurt u
naar de Provincie Limburg tav de Regiocoördinator WWZ (afdeling Zorg) onder
vermelding van uw regio, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT.
b. de regionale overlegtafel overlegt tevens haar advies in de vorm van het
uitvoeringsprogramma
met projectenplan dan wel haar schriftelijk geformuleerde opvattingen over de
projecten;
c. de aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:
- een toelichting waaruit blijkt dat het voorgenomen project voldoet aan de in
artikel 26 bedoelde criteria;
- een activiteitenplan met tijdsplanning van het project;
- een toelichting op de wijze waarop de resultaten van het project (tussentijds)
gemeten zullen worden.
Artikel 29 Aanvraag subsidievaststelling
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt een inhoudelijk verslag overgelegd met
informatie over de resultaten van het project waaruit tevens blijkt in hoeverre de bij de
subsidieaanvraag aangegeven doelstellingen zijn gerealiseerd.
HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
Artikel 30 Hardheidsclausule
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
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2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 31 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag van publicatie in het Provinciaal Blad en
werkt terug tot en met 7 maart 2006. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2006.
Artikel 32 Overgangsrecht
1. Aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling en
waarover
bij inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, worden op basis van deze
nieuwe regeling afgehandeld.
2. Voor subsidiebesluiten die zijn genomen voor de inwerkingtreding van deze regeling
blijven de Algemene Subsidieverordening 2004 en de daarop gebaseerde nadere
subsidieregels van toepassing, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
Artikel 33 Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als “ Nadere subsidieregels voor de zorg 2006”.
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TOELICHTING Nadere subsidieregels voor de zorg 2006
1. Algemeen
Deze regeling bevat beleidsspecifieke subsidiebepalingen ter aanvulling op de
Algemene Subsidieverordening 2004 (ASV), die op zijn beurt is gebaseerd op de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb geeft een gedetailleerde regeling van het
proces van subsidieverstrekking, die niet herhaald wordt in de ASV en de
subsidieregeling Zorg. Dit betekent dat een volledig beeld van alle regels met
betrekking tot provinciale subsidies op het terrein van de zorg alleen kan worden
verkregen door het raadplegen van zowel de Awb als de ASV naast deze
subsidieregeling Zorg.
De subsidiebepalingen met betrekking tot het beleidsterrein zorg zijn geordend conform
de opzet van de Programmabegroting 2006. Dit betekent dat de bepalingen zijn
geordend per beleidsthema van deze begroting. In de eerste vier hoofdstukken komen
de bepalingen aan de orde met betrekking tot achtereenvolgens de thema’s
Ondernemend Limburg, Jong zijn in Limburg, Veilig leven in Limburg en Samen
bouwen aan vitale kernen, wijken en buurten. Het vijfde hoofdstuk bevat een tweetal
slotbepalingen. De eerste vier hoofdstukken zijn qua opbouw identiek, waarbij
hoofdstuk 4 nog een aantal extra bepalingen bevat.
Niet alleen de opbouw van de hoofdstukken, ook de beleidsinhoudelijke achtergrond is
terug te vinden in de Programmabegroting 2006. In een aantal artikelen wordt ook
rechtstreeks verwezen naar onderdelen van deze begroting.
De regeling kent slechts één soort subsidie: de projectsubsidie.
2. Beslistermijnen
In de hoofdstukken 1 t/m 3 dienen projecten uiterlijk vóór 1 oktober 2006 te worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten. In hoofdstuk 4 dienen projecten uiterlijk vóór 1
september 2006 te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.
Het heeft de voorkeur om subsidieaanvragen die betrekking hebben op optimale zorg
voor ouderen en mensen met een handicap (hoofdstuk 4) – via de Regionale Overleg
Tafel – te bundelen; waarna de beslistermijn begint te lopen vanaf 1 september 2006.
Indien noodzakelijk zullen de aanvragen door de Regionale Overleg Tafel geprioriteerd
worden op basis van de genoemde criteria in artikel 26, lid 1. Uitzondering hierop is de
categorie: “Provinciaal of grensoverschrijdende projecten”. Deze subsidieaanvragen
lopen niet via de Regionale Overleg Tafel.
In alle gevallen geldt dat subsidieaanvragen in de aanlooptijd tot 1 september en 1
oktober 2006 kunnen worden ingediend. Voor subsidieaanvragen die betrekking
hebben op optimale zorg voor ouderen en mensen met een handicap (hoofdstuk 4)
begint de beslistermijn (eventueel) eerder te lopen, mits de aanvraag voldoet aan de
gestelde criteria en de Regionale Overleg Tafel de aanvraag eerder in behandeling
neemt. De Regionale Overleg Tafel dient eenduidig te onderbouwen waarom het
gerechtvaardigd is om de aanvraag éérder dan de gestelde sluitingstermijn van 1
september door Gedeputeerde Staten te laten vaststellen.
3. Artikelsgewijs
Hoofdstuk 1. Ondernemend Limburg: Impuls senioreneconomie

Artikel 3 Subsidieplafond
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Het vaststellen van een subsidieplafond impliceert, dat subsidieaanvragen geheel of
gedeeltelijk worden geweigerd voor zover door verlening van de subsidie het
subsidieplafond wordt overschreden. De beschikbare middelen worden in afwijking van
artikel 6 lid 2 van de ASV niet verdeeld volgens het systeem "wie het eerst komt, het
eerst maalt", maar op basis van de mate waarin naar het oordeel van Gedeputeerde
Staten wordt voldaan aan de gestelde criteria. Zie ook beslistermijn onder punt 2 van
deze toelichting.
Artikel 5 Criteria subsidieverlening
Bij punt a wordt verwezen naar Speerpunt 1.2.1 “Impuls senioreneconomie” van de
Programmabegroting 2006. Bij de invulling van dit speerpunt staat innovatie centraal.
Punt b geeft aan dat het projectplan financieel haalbaar dient te zijn. Dat houdt onder
meer in dat het in te dienen projectplan door het zorgkantoor is geaccordeerd.
Artikel 6 Aanvraag subsidieverlening
Subsidieverlening geschiedt steeds op aanvraag. De aanvraag moet schriftelijk worden
ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht
In de tweede plaats moet te rade worden gegaan in de ASV. In artikel 9 is onder
andere bepaald dat aan een aanvraag een begroting en een activiteitenplan
toegevoegd dienen te worden. Artikel 6 van de subsidieregeling Zorg noemt aanvullend
nog andere informatie die bij de aanvraag overgelegd moet worden.
Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling
De subsidieaanvrager dient in beginsel zelf de vaststelling aan te vragen, na afloop van
de activiteiten of na afloop van het tijdvak waarvoor de verlening gold (zie ook artikel 20
ASV en artikel 4:44, eerste lid, Awb).
Elke aanvraag tot subsidievaststelling dient een (inhoudelijke en financiële)
verantwoording te bevatten van de verrichte activiteiten (volgens artikel 4:45 Awb).
Verder is in bepaalde gevallen een goedkeurende accountantsverklaring verplicht (zie
in de ASV de artikelen 16, lid 2, 21 én 27).
In artikel 7 is nog een aanvullende bepaling opgenomen.
Hoofdstuk 2. Jong zijn in Limburg: Voorkomen van problemen en helpen waar
nodig
Artikel 10 Subsidieplafond
Zie de toelichting bij artikel 3.
Artikel 13 Aanvraag subsidieverlening
Zie de toelichting bij artikel 6.
Artikel 14 Aanvraag subsidievaststelling
Zie de toelichting bij artikel 7.
Hoofdstuk 3. Veilig leven in Limburg: sociale veiligheid en zorg
Artikel 17 Subsidieplafond
Zie de toelichting bij artikel 3
Artikel 20 Aanvraag subsidieverlening
Zie de toelichting bij artikel 6.
15

Artikel 21 Aanvraag subsidievaststelling
Zie de toelichting bij artikel 7.
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Hoofdstuk 4. Vitale kernen en buurten: Optimale zorg voor ouderen en mensen
met een beperking
1.
Doel van de subsidiëring
Het bijdragen aan de vitaliteit van kernen, wijken en buurten door het stimuleren van de
totstandkoming van regionale verbeteropgaven in de vorm van uitvoeringsprogramma’s
voor de vermaatschappelijking van de zorg door middel van arrangementen rond
wonen, welzijn en zorg.
Uitgangspunt bij het stimuleren van de vermaatschappelijking van de zorg is steeds de
behoefte van de zorgvrager zelf. Behalve de behoefte aan zorgverlening, gaat het ook
om de behoefte aan een geschikte woning, een veilige woonomgeving, sociale
contacten, welzijnsdiensten, aangepast vervoer en vrijetijdsbesteding. Omdat hiervoor
een totaalaanpak nodig is, worden de uitvoeringsprogramma’s gekoppeld aan de
overige verbeterprogramma’s zoals de regionale sociale agenda’s.
Artikel 22 Begripsomschrijvingen
Gesubsidieerd kunnen worden projecten, waarbij projecten zijn gedefinieerd als “een in
tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten op het gebied van wonenwelzijn-zorg”. Dit impliceert dat geen subsidies worden verleend voor investeringen in
bouwwerken. Dergelijke investeringen op het gebied van wonen-welzijn-zorg zijn in
bepaalde gevallen wel mogelijk op basis van de Nadere subsidieregels voorzieningen
Leefbaarheidsfonds 2006.
Artikel 24 Subsidieplafond
Het vaststellen van een subsidieplafond impliceert, dat subsidieaanvragen geheel of
gedeeltelijk worden geweigerd voor zover door verlening van de subsidie het
subsidieplafond wordt overschreden.
De verdeling van de beschikbare middelen over de regio’s kwam als volgt tot stand.
Om de kleinste regiobudgetten niet sterk te laten zakken ten opzichte van 2005, is
gekozen voor het toekennen van een basisbudget van € 10.000,00 aan ieder regio,
waarmee in totaal 9 x € 10.000,00 = € 90.000,00 is gemoeid. Resteert € 1.360.000,00.
Deze middelen zijn verdeeld over de regio’s door middel van de verdeelsleutel die ook
gehanteerd is voor de subsidieplafonds 2005, namelijk op basis van inwoneraantal.
De beschikbare middelen worden in afwijking van artikel 6 lid 2 van de ASV niet
verdeeld volgens het systeem "wie het eerst komt, het eerst maalt", maar op basis van
de mate waarin naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wordt voldaan aan de
gestelde criteria. Zie ook beslistermijn onder punt 2 van deze toelichting
2.
Artikel 26 Criteria Subsidieverlening
1. b/c: de bepalingen betekenen dat in beginsel geen afzonderlijke projecten
gehonoreerd zullen worden, tenzij de regionale overlegtafel daarmee heeft
ingestemd
en het project op enigerlei wijze voorkomt in of vooruitloopt op de vast te stellen
verbeterprogramma’s.
2. b: Een overzicht van de actuele Euregio-gebieden wordt op aanvraag verstrekt. Met
“Vernieuwend voor de zorg in Limburg” wordt bedoeld dat de projectopzet nog niet
eerder in Limburg werd toegepast en “een provinciale voorbeeldfunctie” betekent dat
de vernieuwende opzet en de ervaringen hiermee op verzoek worden overgedragen
aan andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Limburg.
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Artikel 27 De regionale overlegtafel
1. De gebiedsindeling, opgenomen in de bijlage, komt in beginsel overeen met de
gebiedsindeling voor het opstellen van de regionale volkshuisvestingsplannen
(RVP), met twee uitzonderingen. De RVP-regio Venlo is in het kader van wonenwelzijn-zorg verdeeld in twee regio’s: een regio bestaande uit de gemeenten
Helden, Meijel, Maasbree, Kessel en een regio gevormd door de overige
gemeenten. In de huidige RVP-indeling is de fusie van de gemeenten Echt en
Susteren nog niet verwerkt. In de indeling van de regionale overlegtafels is de
gemeente Echt-Susteren ingedeeld bij de regio Roermond.
2. Behalve de genoemde deelnemers is ook de provincie vertegenwoordigd aan de
regionale overlegtafel. De vertegenwoordiger van de provincie neemt echter geen
deel aan de besluitvorming over het aan Gedeputeerde Staten uit te brengen advies
inzake te subsidiëren projecten.
3. De begrippen uitvoeringsprogramma en projectenplan worden toegelicht in artikel
22.
Artikel 28 Aanvraag subsidieverlening
Zie de toelichting bij artikel 6.
Artikel 29 Aanvraag subsidievaststelling
Zie de toelichting bij artikel 7.
Bijlage: Gebiedsindeling wonen-welzijn-zorg
Noord- Limburg:
Regio Maasduinen:
Regio Venray:
Sevenum
Regio Helden:
Regio Venlo:

de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen
de gemeenten Venray, Meerlo-Wanssum, Horst aan de Maas,
de gemeenten Helden, Maasbree, Kessel, Meijel
de gemeenten Venlo, Arcen en Velden, Beesel

Midden-Limburg:
Regio Weert:
Regio Roermond:

de gemeenten Weert, Nederweert, Hunsel.
de gemeenten Roermond, Roerdalen, Ambt Montfort, EchtSusteren, Maasbracht, Thorn, Heel, Heythuysen, Haelen,
Roggel en Neer, Swalmen.

Zuid-Limburg:
Regio Westelijke Mijnstreek: de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein.
Regio Maastricht-Mergelland: de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden,
Margraten, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem,
Vaals.
Regio Parkstad Limburg:
de gemeenten Nuth, Voerendaal, Simpelveld,
Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Brunssum,
Onderbanken.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
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drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 9 maart 2006
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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