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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van
17 december 2013 hebben vastgesteld:
NADERE SUBSIDIEREGELS STIMULERING KWALITEIT LOKAAL BESTUUR
HOOFDSTUK 1
Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsomschrijvingen

1. Congruent: gemeenten zijn consequent in de partnerkeuze voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de oriëntatie van opgaven, ambities en aanpak betreffende een
samenhangend verzorgingsgebied.
2. Regionaal evenwicht: alle Limburgse gemeenten zijn betrokken in logisch samenhangende
samenwerkingsverbanden, inclusief de betreffende centrumgemeente(n).
3. Sociale domein: het domein van dienstverlening in het kader van de (in voorbereiding zijnde)
Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet.
4. Transitiefase: de periode van overgang van taken in het sociaal domein (decentralisaties) tot
1 maart 2015. Buiten de scope van deze regeling blijft daarmee de onbepaalde periode van nadere
invulling en effectuering in de periode vanaf 1 maart 2015.
5. Vernieuwend intergemeentelijk initiatief: een gezamenlijk initiatief van meerdere gemeenten naar
aanleiding van de decentralisaties dat leidt tot winst in termen van effectiviteit en/of efficiency v.w.b.
de dienstverlening in het sociale domein.

Artikel 2

Doelstelling/doel van de regeling

Het gericht en actief ondersteunen en stimuleren van vernieuwende regionale initiatieven die bijdragen
aan versterking van de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening in de transitiefase.
Artikel 3

Doelgroep/aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen: Limburgse gemeenten.

HOOFDSTUK 2
Artikel 4

CRITERIA

Subsidiecriteria

1. In aanmerking voor subsidie komen projecten voor ondersteuning, kennis en capaciteit gericht op:
a. Vernieuwing in het sociale domein door middel van een intergemeentelijk initiatief en/of;
b. Versterking van de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening in de transitiefase.
2. Projecten dienen conform de uitgangspunten voor regionale samenwerking zoals gesteld in de
koersnotitie bestuurlijke organisatie: congruent en logisch samenhangend te zijn en bij te dragen aan
een regionaal evenwicht.
3. De looptijd van het project dient te liggen binnen de looptijd van deze nadere subsidieregels;
Artikel 5

Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de
subsidieaanvraag afgewezen indien:
1. Niet wordt voldaan aan één van de criteria in artikel 4.
2. De Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert of indien voor die
activiteit/project al subsidie is verstrekt;
3. De subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van bestaande
dienstverlening binnen een gemeente / gemeentelijk samenwerkingsverband.
4. De subsidieaanvraag wordt ingediend buiten de gestelde termijnen in artikel 8.

HOOFDSTUK 3
Artikel 6

FINANCIËLE ASPECTEN

Subsidieplafond

1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd
van deze regels vast.
2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies >
subsidieplafonds.

2

HOOFDSTUK 4
Artikel 7

AANVRAAGPROCEDURE

Indienen aanvraag

1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met
gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie
Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
2. De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard
aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het formulier en
dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van
Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht). De volgende bijlagen dienen in
ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:
activiteitenplan;
sluitende en gespecificeerde begroting conform format.
Artikel 8

Termijn voor indienen aanvraag

De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf inwerkingtreding van de regeling tot 1 januari 2015.

HOOFDSTUK 5
Artikel 9

SLOTBEPALINGEN

Hardheidsclausule

1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
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 10

Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 1 januari 2014.
2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 maart 2015, met dien verstande dat zij van
toepassing blijven op subsidieaanvragen die voor 1 januari 2015 zijn ingediend en subsidiebesluiten
die vóór 1 maart 2015 zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels stimulering kwaliteit lokaal
bestuur.’

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 9 januari 2014
De secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon
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