PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/22
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 14 maart 2006 de Nadere regels
Voorzieningen Leefbaarheidsfonds 2006 als volgt hebben vastgesteld
Nadere regels Voorzieningen Leefbaarheidsfonds 2006
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Multifunctionele accommodatie: een wijkvoorziening waarin verschillende functies
aanwezig zijn naar behoefte van de bewoners in een kern of buurt.
Sportaccommodatie: een voorziening die specifiek is ingericht om bepaalde vormen
van sport te kunnen uitvoeren. De voorzieningen omvatten zowel binnen- als
buitensporten.
Gezamenlijk jaarprogramma: een door het merendeel van de aanbieders van
voorzieningen in de multifunctionele accommodatie gezamenlijk onderschreven
inhoudelijk werkplan in enig jaar waaruit blijkt dat participanten in goede samenwerking
en samenhang activiteiten aanbieden.
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.
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
projectplan.
Verbeteropgave: een door gemeente en inwoners gezamenlijk geformuleerde opgave
voor de kern of
buurt op basis van bijvoorbeeld een sociale structuurschets of zoals neergelegd in
bijvoorbeeld een
Dorpsomgevingsprogramma (DOP) of Wijkontwikkelingsplan.
Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze subsidieregels zijn van toepassing op het door Gedeputeerde Staten verlenen
van projectsubsidies gericht op de totstandkoming van multifunctionele accommodaties
en sportaccommodaties.
Artikel 3 Subsidieplafond
1.

De volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld:
€ 600.000,00 voor de bouwkosten van multifunctionele accommodaties;
€ 120.000,00 voor de bouwkosten als gevolg van toevoeging van nieuwe
functies aan
multifunctionele accommodaties.
€ 80.350,00 voor sportaccommodaties.
2.
Subsidieaanvragen worden beoordeeld en zonodig geprioriteerd op basis van de
in artikel 5 genoemd subsidiecriteria en de beschikbare middelen.
3.
Subsidieaanvragen die onderdeel uitmaken van tussen Provincie en gemeenten
in het kader van het thema Vitale kernen en buurten in 2005 en 2006

geaccordeerde afspraken zoals neergelegd in Afsprakenkaders of anderszins
hebben voorrang.
Artikel 4 Subsidiebedrag
1.
de

Per multifunctionele accommodatie bedraagt de maximaal te verlenen bijdrage in

bouwkosten, met in achtneming van de criteria in artikel 5 van deze regeling, €
50.000,00.
2.
Per multifunctionele accommodatie bedraagt de maximaal te verlenen bijdrage in
de verbouwkosten ten gevolge van een toevoeging van één of meerdere nieuwe
functies, met in achtneming van de criteria in artikel 5 van deze regeling, €
10.000,00.
3.
Per sportaccommodatie bedraagt het maximaal te verlenen bedrag, met in
achtneming van de
criteria in artikel 5 van deze regeling, € 35.000,00 per sportaccommodatie.
4.
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 samenwerkingspartners
alsook Europese en rijkssubsidies.
5.
Het door de Provincie verleende bedrag zal niet hoger zijn dan het bedrag dat
door de gemeente voor dit doel beschikbaar wordt gesteld.
Artikel 5 Criteria subsidieverlening
Van belang bij de beoordeling van een subsidieaanvraag zijn de volgende criteria:
1.

Algemeen:

a.

Het project dient bij te dragen aan de doelstelling van het provinciale beleid zoals
vastgelegd in het Coalitieakkoord 2003-2007 en de Programmabegroting 2005
met betrekking tot het thema Vitale kernen en buurten en specifiek speerpunt
5.2.1 ‘Adequate basisvoorzieningen’.
b.
Het project maakt onderdeel uit van de uitvoeringsprogramma’s of aanvullende
projectplannen van de regionale overlegtafels, als bedoeld in de door de
provincie vastgestelde subsidieregels met betrekking tot speerpunt 5.2.2
‘Optimale zorg voor ouderen en mensen met een beperking’.
c.
Vroegtijdige betrokkenheid van de Provincie Limburg bij de ontwikkeling van
plannen zodat zij haar rol van medeontwikkelaar richting partners maximaal kan
waarmaken.
d.
Het project is financieel en praktisch haalbaar en de exploitatie dient voor de
eerste 5 jaar na realisatie gegarandeerd te zijn.
e.
Er is sprake van een voorziening die wat betreft de toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid van het gebouw voldoet aan de richtlijnen van het
Handboek Geboden Toegang.
f.
In het ontwikkelen van de accommodatie is rekening gehouden met de aspecten
bouwkundige
duurzaamheid en architectonische kwaliteit.
g.
Duidelijk is op welke wijze invulling wordt gegeven aan de zelfwerkzaamheid van
inwoners alsook de inrichting van eventuele stageplekken voor werkzoekenden
en leerlingbouwplaatsen.
2.

Bij bouw van een multifunctionele accommodatie

a.

Er dienen minstens vier van de volgende functies aanwezig te zijn. Gerangschikt
per functie zijn de volgende voorzieningen denkbaar:
1.
Welzijn: spreekuur maatschappelijk werk, kinderopvang, jongerenwerk,
buitenschoolse opvang, dagopvang ouderen, kleinschalige
sportactiviteiten,
2.
Ontmoeting en integratie: gelegenheid tot ontmoeting, bijeenkomen,
vergaderen voor de wijk en de verenigingen.
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3.

Zorg: thuiszorg, huisarts, dokter- en prikpost, ehbo-behandelkamer,
ziekenboeg, polikliniek, fysiotherapie.
4.
Cultuur: Oefen- en presentatieruimtes voor culturele activiteiten,
bibliotheek, muziekschool.
5.
Educatie: peuterspeelzaal, basisschool, volksuniversiteit,
volwasseneneducatie.
6.
Maatschappelijke dienstverlening: gemeentelijk loket/info/servicepunt,
VVV, verdeelpost
Apotheek, gezondheidsinformatiepunt.
7.
Zakelijke dienstverlening: servicepunt voor woningbouwcoöperatie,
bankhandelingen, buurtconciërge, loket voor ziektekostenverzekering,
TPG Post, Essent Energie, uitzendbureau’s.
8.
Wellness activiteiten: op gezondheid en actieve leefstijl gerichte
activiteiten en daaraan verbonden organisaties zoals: fitnessstudio, sauna,
voedingsspecialist, sportorganisatie.
b.

Het project past in een tussen gemeenten en inwoners geformuleerde
verbeteropgave.
c.
Er dient een voorziening te worden gecreëerd die aantoonbaar voorziet in een
behoefte van bewoners in hun kern of buurt.
d.
Er moet sprake zijn van een aantoonbare structurele betrokkenheid van de
bewoners
van de gemeenschap waar de multifunctionele accommodatie wordt
gerealiseerd.
e.
Er is sprake van een gezamenlijk jaarprogramma.

3.

Bij verbouw van een multifunctionele accommodatie als gevolg van een
toevoeging van nieuwe functies.

a.

Er is sprake van een toevoeging van minimaal twee van de onder lid 2a
genoemde functies.
b.
Het project past in een tussen gemeenten en inwoners geformuleerde
verbeteropgave.
c.
Er dient een voorziening te worden gecreëerd die aantoonbaar voorziet in een
behoefte van bewoners in hun kern of buurt.
d.
Er moet sprake zijn van een aantoonbare structurele betrokkenheid van de
bewoners
van de gemeenschap bij de multifunctionele accommodatie.
e.
Er is sprake van een gezamenlijk jaarprogramma.
4.

Bij een sportaccommodatie:

a.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient het verzoek aan één van de
volgende twee criteria te voldoen:
1. De sportaccommodatie dient een verbetering te zijn van de infrastructuur op
het gebied van sportaccommodaties van speerpuntsporten in Limburg. Deze
accommodaties dienen een bovenlokale (gemeenteoverschrijdende) rol te
vervullen voor de sportbeoefenaars.
De speerpuntsporten in Limburg in 2005 zijn: atletiek, handbal, tafeltennis,
triatlon, turnen, volleybal, wielrennen en zwemmen.
2. De sportaccommodatie dient onderdeel uit te maken van een BuurtOnderwijs-Sport project (BOS-project) zoals deze beoogd is in de landelijke
regeling van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, genaamd
de BOS-impuls. Bepalend voor onze besluitvorming is dat er een
uitvoeringsgereed BOS-project aanwezig is, waarin de sportaccommodatie
een centrale rol speelt.
Welke soort sportaccommodatie tot de te subsidiëren mogelijkheden behoort, is
afhankelijk van de aard en omvang van het project, zoals bedoeld bij de in dit
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artikel opgenomen twee criteria. Dit kan variëren van een atletiekaccommodatie,
een binnensportaccommodatie, een Cruijff Court tot een regulier kunstgrasveld.
b.

Gedeputeerde Staten zullen subsidieverzoeken op het terrein van
sportaccommodaties voor advies voorleggen aan het Huis voor de Sport
Limburg. Dit advies zullen wij laten meewegen in de besluitvorming.

Artikel 6 Aanvraag subsidieverlening
In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2004 geldt het
volgende:
1.
2.

Subsidieaanvragen kunnen enkel door gemeenten worden ingediend.
Het betreft een subsidieaanvrage die betrekking heeft op een accommodatie
waarvoor de gemeente nog niet eerder in de periode 2002 tot en met 2005 van
Gedeputeerde Staten een subsidie voor bouw of verbouw heeft ontvangen.
3.
Subsidieaanvragen kunnen uiterlijk tot 1 oktober 2006 bij Gedeputeerde Staten
worden ingediend.
4.
De aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:
a.
Een toelichting waaruit blijkt dat het voorgenomen project voldoet aan de in
artikel 5 bedoelde criteria.
b.
Het projectplan (inclusief begroting, financieringsplan en exploitatieopzet voor de
komende 5 jaren).
c.
Een tijdsplanning voor het project.
d.
Een toelichting op de wijze waarop de resultaten van het project gemeten zullen
worden.
5.
Uitsluitend subsidieaanvragen die binnen de in lid 3 genoemde periode compleet
zijn ontvangen
komen voor een subsidie in aanmerking.
Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling
1.

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.
2.
Het project zal worden afgerond en afgerekend binnen drie jaar na
subsidieverlening.
Artikel 8 Hardheidsclausule
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
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 9 Inwerkingtreding
Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 21 maart 2006 en vervalt op 1
januari 2007.
Artikel 10 Overgangsrecht
1.
2.

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.
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen voor de inwerkingtreding van deze
regeling blijven de Algemene Subsidieverordening 2004 en de daarop
gebaseerde nadere subsidieregels voorzieningen Leefbaarheidsfonds 2004 en
2005 van toepassing, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel 11 Citeertitel
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Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ‘Nadere regels Voorzieningen
Leefbaarheidsfonds 2006’
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TOELICHTING Nadere regels Voorzieningen Leefbaarheidsfonds 2006
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 nadere
regels Voorzieningen leefbaarheidsfonds 2006. Dit betekent dat een volledig beeld van
alle regels met betrekking tot provinciale subsidies op het terrein van voorzieningen
alleen kan worden verkregen door het raadplegen van zowel de Awb als de ASV naast
deze subsidieregeling voor voorzieningen.
Deze subsidiebepaling heeft betrekking op het provinciale thema Vitale kernen en
buurten.
De beleidsinhoudelijke achtergrond is terug te vinden in de Programmabegroting 2006.
De regeling kent slechts één soort subsidie: de projectsubsidie.
Doel van subsidiëring is het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van kernen en
buurten door het stimuleren van de totstandkoming van multifunctionele
accommodaties en sportaccommodaties die passen binnen de regionale en lokale
verbeteropgaven zoals en de uitvoeringsprogramma’s van de regionale overlegtafels
en de Dorpsomgevingsprogramma’s (DOP’s)
ARTIKELSGEWIJS
Artikel 3 Subsidieplafond
Het vaststellen van het 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 het college van
Gedeputeerde Staten wordt voldaan aan de gestelde criteria.
Artikel 5 Criteria subsidieverlening
Artikel 5, lid 1, sub c:
De Provincie Limburg wil vanaf de start van de ontwikkeling van een multifunctionele
accommodatie door initiatiefnemers worden betrokken bij de planvorming om op die
manier
haar rol als kennismakelaar, medeontwikkelaar en facilitator optimaal te kunnen
invullen maar ook om de relatie naar de uitvoeringsprogramma’s van de regionale
overlegtafels te kunnen ondersteunen.
Artikel 5, lid 1, sub f:
Duurzaamheid:
Een bouwkundig duurzame accommodatie voldoet minimaal aan de basiseisen van het
Nationaal Pakket voor Duurzaam Bouwen en is geschikt voor meervoudig
ruimtegebruik.
Bovendien wordt bij de bouw rekening gehouden met eventuele toekomstige
functies: dat
betekent flexibel en aanpasbaar bouwen. Initiatiefnemers dienen in de
subsidieaanvraag aan
te geven op welke wijze en in welke mate bij de (ver)bouw rekening gehouden is
met de basiseisen voor Duurzaam Bouwen.
Architectonische kwaliteit:
Wil een accommodatie een voorziening worden die niet alleen het hart van een
gemeenschap is, maar ook het hart van de burgers raakt, dan is standaard,
voorspelbare en
zich herhalende utiliteitsbouw niet meer voldoende. Kortom: er is niet alleen nagedacht
over
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de vraag wat nodig is om mensen daarheen te halen, maar ook om ze daar te houden.
Dat
wil niet zeggen dat dure architecten moeten worden ingehuurd. Met betrekkelijk
simpele
ingrepen kan een gebouw van binnen en van buiten tot iets verrassends worden
gemaakt,
waarop inwoners trots zijn. Juist dát gevoel bepaalt meestal de mate waarin zij zich
betrokken voelen. Voor de keuze van een architect is het dan ook belangrijk dat het
iemand
is die de gezamenlijkheid tussen de deelnemende organisaties binnen de
multifunctionele
accommodatie kan vertalen naar een passend gebouw. Initiatiefnemers dienen in de
subsidieaanvrage aan te geven op welke wijze en in welke mate bij de (ver)bouw
aandacht is
besteed aan de architectonische kwaliteit.
Artikel 5, lid 2 en 3, sub b en c:
Een multifunctionele accommodatie moet voorzien in de behoeften van een
gemeenschap
waar het staat. Lokale behoeften zijn overal anders en de mix van voorzieningen kan
per
locatie verschillen. Initiatiefnemers dienen in de subsidieaanvraag (liefst met harde
cijfers)
aan te geven op welke wijze het initiatief aansluit bij de behoeften en wensen van de
inwoners in de betreffende kern of buurt. Daartoe kunnen instrumenten worden benut
als de sociale structuurschets, het Dorpsomgevingsprogramma en de lokale
verbeterprogramma’s wonen-welzijn-zorg.
Artikel 5. lid 2 en 3, sub d:
Een multifunctionele accommodatie speelt een prominente rol in een kern of buurt en is
bedoeld om de leefbaarheid van de bewoners inhoud te geven. Invloed van bewoners
en
gebruikers is daarom van wezenlijk belang voor het draagvlak van de accommodatie.
Deze invloed zal daarom structureel een plek moeten krijgen binnen de organisatie.
Initiatiefnemers dienen in de subsidieaanvraag aan te geven op welke wijze dit aspect
verankerd is in hun initiatief.
Artikel 5, lid 2 en 3, sub e:
Hierbij gaat het erom dat aanbieders van voorzieningen binnen een multifunctionele
accommodatie meer met elkaar gemeen hebben dan alleen samen het dak te delen
te delen. Voor de Provincie is het van belang dat via samenwerking de functies elkaar
versterken waardoor aan de lokale gemeenschap een geïntegreerd aanbod wordt
geboden.
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 ten rade worden gegaan in de ASV. In artikel 9
van de ASV is onder ander bepaald dat aan een aanvraag een begroting en een
activiteitenplan toegevoegd dient te worden. Artikel 6 van de nadere regels
voorzieningen Leefbaarheidsfonds 2006 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).
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Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 16 maart 2006.
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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