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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

15 januari 2008

mw. E.J. Blekkenhorst, telefoon 038 499 93 03

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2007, kenmerk 2007/0572563.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
maken bekend dat zij bij besluit van 18 december 2007, kenmerk 2007/0572563, het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) als volgt hebben gewijzigd:

Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk 1. Algemeen
Paragraaf 3.1. Niet per boekjaar te verstrekken prestatiesubsidies
A

Aan artikel 1.19 wordt een lid 3 toegevoegd:
3.
Gedeputeerde Staten kunnen bij subsidieverlening aan gemeenten nadere voorschriften stellen
in verband met Single Information Single Audit (SISA).
B

Artikel 1.23, lid 2, komt als volgt te luiden:
2.
De artikelen 1.16, 1.19, lid 3 en 1.22 van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen Economie, milieu en toerisme
C

Paragraaf 2. Bedrijvigheid en werkgelegenheid wordt vervangen door:
Paragraaf 2. In actie voor werkgelegenheid.
D

In de paragrafen 2.1 tot en met 2.14 en de bijbehorende toelichting vervalt in de titel de tekst “In
actie voor werkgelegenheid”.
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Paragraaf 2.1. Bedrijfsverplaatsingen
E

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2008.
F

Paragraaf 2.5. Innovatie is broodnodig wordt vervangen door:
Paragraaf 2.5. Economische innovatie.

Paragraaf 2.5. Economische innovatie
G

Artikel 3.32 komt als volgt te luiden:
Artikel 3.32. Criteria
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan activiteiten in de Netwerkstad Zwolle
Kampen, Salland, Noordwest-Overijssel, Noordoost-Overijssel en de Stedendriehoek die
beogen het innovatievermogen van ondernemingen te vergroten.
2.
Activiteiten als bedoeld in het eerste lid, komen alleen voor subsidie in aanmerking als zij
bijdragen aan, dan wel voortvloeien uit publiek-privaat opgestelde innovatieagenda’s en/of
economische uitvoeringsprogramma’s voor die regio’s.
H

In artikel 3.33 wordt de zinsdelen “sub a” en “met een maximum van € 30.000,--” geschrapt.
I

In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.32 wordt lid 1a vernummerd tot lid 1, lid 1b en lid 2
vervallen en wordt lid 3 vernummerd tot lid 2.

Paragraaf 2.6. Innovatie in bedrijf
J

Ingetrokken.
K

De algemene en artikelsgewijze toelichting bij paragraaf 2.6, Innovatie in bedrijf, komt te vervallen.
L

Paragraaf 2.7. Kennispark Twente wordt vervangen door:
Paragraaf 2.7. Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente

Paragraaf 2.7. Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente
M

Artikel 3.40. komt als volgt te luiden
Artikel 3.40. Criteria
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten en projecten die zijn
omschreven binnen het programma Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente 2008-2011.
2.
De ingediende activiteiten en projecten zoals omschreven in lid 1 worden ter advisering
voorgelegd aan de Stuurgroep Kennispark Twente.
N

Artikel 3.41. Grondslag subsidie
Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.40 bedraagt de subsidie maximaal € 750.000,--.
O

Paragraaf 2.8. Breedband wordt vervangen door:
Paragraaf 2.8. ICT-diensten- en breedbandeconomie.
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Paragraaf 2.8. ICT-diensten- en breedbandeconomie
P

Artikel 3.42. Criteria
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten en projecten die zijn omschreven binnen het programma ICT-diensten- en breedbandeconomie 2008-2011.
2.
Ingediende activiteiten en projecten zoals omschreven in lid 1 worden ter advisering voorgelegd aan de Stuurgroep Diensteneconomie.
Q

Artikel 3.43. Grondslag subsidie
Voor activiteiten en projecten als bedoeld in artikel 3.42 bedraagt de subsidie maximaal € 750.000,--.
R

De bestaande toelichting op paragraaf 2.8 Breedband komt te vervallen, daarvoor in de plaats komt
de volgende tekst:
Het Actieprogramma Breedband Overijssel wordt op dezelfde leest voortgezet, maar nog meer
toegespitst op innovatie van (ICT-)diensten. De nadruk komt aan de ene kant te liggen op opschaling van nu ontwikkelde breedbanddiensten vanuit de pilot-fase naar meer organisaties. Aan de
andere kant gaat het om stimulering van de creatieve industrie door het innovatief opdrachtgeverschap van maatschappelijke organisaties te bevorderen. De samenwerking met Rijk, provincie
Gelderland en NRW wordt versterkt.

Paragraaf 2.9. Clustergerelateerde activiteiten
S

Vervallen.
T

De artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.44 komt te vervallen.

Paragraaf 2.10. Bedrijfsgerichte trajecten
U

Vervallen.
V

De artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.46 komt te vervallen.

Paragraaf 2.11. Pieken in de Delta Oost-Nederland
W

Artikel 3.48. Criteria
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan activiteiten en projecten die bijdragen aan de
actielijnen in het Uitvoeringsprogramma Pieken in de Delta Oost-Nederland (PIDON), die een
bijdrage leveren aan de uitvoering van projecten uit de Twentse Innovatieroute en de Innovatieagenda Oost-Nederland.
X

Artikel 3.49. Grondslag subsidie
De subsidie als bedoeld in artikel 3.48 bedraagt maximaal 50% van de kosten.
Y

De artikelen 3.50 en 3.51 vervallen.
Z

Paragraaf 2.12. Werkgelegenheidssubsidie Kennisintensieve maakindustrie wordt vervangen door:
Paragraaf 2.12. Kennisintensieve maakindustrie (KIMI).
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Paragraaf 2.12. Kennisintensieve maakindustrie (KIMI)
AA

Artikel 3.52. Criteria
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten van clusters in de kennisintensieve maakindustrie in de Netwerkstad Zwolle Kampen, Salland, Noordwest-Overijssel,
Noordoost-Overijssel en de Stedendriehoek. Deze activiteiten moeten zijn gericht op productof procesinnovaties. De clusters dienen aantoonbaar samen te werken met ten minste één van
de drie Valley-organisaties in Oost-Nederland.
2.
Activiteiten bedoeld als in het eerste lid komen alleen in aanmerking als sprake is van samenwerking door of voor minimaal 3 MKB-ondernemers, waarvan er minimaal 2 behoren tot de
kennisintensieve maakindustrie.
BB

Artikel 3.53. Grondslag subsidie
Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.52 bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten met
een maximum van € 50.000,--.
CC

De artikelen 3.54 t/m 3.57 vervallen.
DD

De bestaande artikelsgewijze toelichting van paragraaf 2.12 komt te vervallen; daarvoor in de plaats
komt de volgende tekst:
Omschrijving cluster: een samenwerkingsverband van meerdere, verschillende partijen met een
gezamenlijk doel/belang.
Valley-organisaties: Oost-Nederland kent drie valley’s: Foodvalley, Healthvalley en het Innovatie
platform Twente (Technology Valley).
EE

Er wordt een nieuwe paragraaf 2.13 toegevoegd, Nano4Vitality; de huidige paragrafen 2.13.
Arbeidsmarkt en onderwijs en 2.14. Kwaliteitsimpuls recreatie en toerisme worden vernummerd tot
respectievelijk paragraaf 2.14 en 2.15.
FF

Paragraaf 2.13. Nano4Vitality
Artikel 3.58. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
• adviescommissie: commissie van deskundigen, niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van
Gedeputeerde Staten, met als opdracht voornoemd bestuursorgaan te adviseren inzake te nemen
besluiten;
• MKB: de MKB-definitie zoals gehanteerd in de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei
2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, nr. 2003/361/EG;
• onderzoeksinstelling: Nederlandse universiteit of een aan de universiteit verbonden onderzoekscentrum.
Artikel 3.59. Criteria
1.
Subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoen aan inhoudelijke doelstellingen van
het Nano4Vitality-programma, het programma dat zich richt op industrieel onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van nanotechnologie en food & health-toepassingen zoals vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken op 6 juli 2007.
2.
Elk projectvoorstel is voorzien van een zorgvuldige risico-inschatting van de product-, milieuen consumentenveiligheid (‘knock out criterium’).
3.
Aanvragen kunnen worden ingediend door ondernemingen binnen en buiten Oost-Nederland.
Zij dienen in het project samen te werken met onderzoeksinstellingen op vlak van nanotechnologie, food en/of health uit de provincies Gelderland en Overijssel.
Artikel 3.60. Grondslag voor de subsidie
1.
De subsidie bedraagt maximaal:
• 50% van de totale subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek;
• 25% van de totale subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling.
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2.

3.

De maximale percentages voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling kunnen
ingeval van MKB-ondernemingen met 10 procentpunten worden verhoogd op voordracht van
de adviescommissie.
Projectbegrotingen variëren tussen minimaal € 300.000,-- en maximaal € 1,2 miljoen.

Artikel 3.61. Indieningtermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 wordt de aanvraag vóór 1 november of 1 mei ingediend. Een subsidieaanvraag kan niet worden ingediend voor activiteiten die reeds zijn gestart.
Artikel 3.62. Aanvullende stukken bij de aanvraag
1.
In aanvulling op artikel 1.14 overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens alle gegevens en
stukken zoals genoemd in het Aanvraagformulier Nano4Vitality.
2.
De aanvrager dient aan te geven tot welke stimulerende effecten de subsidieverlening zal
leiden. Hierbij moet het significante effect op minimaal één van de volgende factoren worden
aangetoond:
• verruiming van de projectomvang;
• uitbreiding van de reikwijdte (wat betreft kennisgebieden of economisch effect);
• verhoging van de snelheid tot marktintroductie;
• stijging van de totale O&O&I–uitgaven (economisch effect).
Artikel 3.63. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen tweemaal per jaar een subsidieplafond vast.
Artikel 3.64. Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.6 komen de volgende kosten voor subsidiëring in aanmerking:
1.
personeelskosten (onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij
zich met het onderzoeksproject bezighouden);
2.
kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject
worden gebruikt. Indien deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur
voor het onderzoeksproject worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk, als
in aanmerking komende kosten beschouwd;
3.
kosten van gebouwen voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject worden
gebruikt. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met
de looptijd van het project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk, als in aanmerking
komende kosten beschouwd;
4.
kosten voor contractonderzoek, technische kennis en octrooien die tegen marktprijzen worden
verworven bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, mits de transactie conform het arm’s length-beginsel plaatsvond en er geen sprake is van collusie. Voorts
ook kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor de onderzoeksactiviteiten worden gebruikt;
5.
extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het onderzoeksproject voortvloeien;
6.
andere exploitatiekosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten,
die rechtstreeks uit de onderzoeksactiviteit voortvloeien.
Artikel 3.65. Wijze van behandeling van de aanvraag
Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 3.59 genoemde
criteria, in een prioriteitsvolgorde. Beoordelings- en rankingscriteria voor in te dienen projecten zijn:
• private bijdrage: de mate waarin private partijen (in relatieve en absolute zin) financieel in het
project bijdragen;
• continuering: de kans op continuering van de projectresultaten na afloop van het project, blijkend
uit een implementatieplan voor het vervolg;
• doelmatigheid: de bijdrage aan programma in verhouding tot kosten project;
• doeltreffendheid: bijdrage aan de verwezenlijking van het programma;
• economisch effect: de mate waarin het project nieuwe bedrijvigheid in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) stimuleert in de vorm van werkgelegenheid, omzet en investeringen;
• kennisgebieden: de mate waarin een project bijdraagt aan meer kennisgebieden door (keten)samenwerking tussen de relevante partijen uit nano en food/health.
Artikel 3.66. Adviescommissie
Een subsidieaanvraag wordt om advies voorgelegd aan de adviescommissie, dat binnen zes weken
advies uitbrengt aan Gedeputeerde Staten.
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Artikel 3.67. Verplichtingen van de subsidieontvanger
1.
De subsidieontvanger maakt in al haar communicatie-uitingen en schriftelijke stukken bekend
dat het project onderdeel is van het programma Nano4Vitality. De provincies Overijssel,
Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken verschaffen de middelen voor dit
programma.
2.
De subsidieontvanger rapporteert schriftelijk tweemaal per jaar aan Gedeputeerde Staten over
de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten.
3.
De subsidieontvanger doet onverwijld mededeling aan Gedeputeerde Staten over alle feiten en
omstandigheden, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij invloed kunnen
hebben op het voortbestaan van het recht op subsidie, alsmede van een verzoek aan de
rechtbank tot verlening van surseance van betaling of tot faillietverklaring van de ontvanger.
GG

De toelichting bij paragraaf 2.13 komt als volgt te luiden:
Het programma Nano4Vitality richt zich op het versterken van industrieel onderzoek en productontwikkeling op het snijvlak van nanotechnologie, voeding en gezondheid in Oost-Nederland.
Samengewerkt wordt met bedrijven en de universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Twente.
Overijssel is uitvoerder van de tenderregeling namens Gelderland. Ook het Ministerie van
Economische Zaken draagt financieel bij aan het programma.
HH

De huidige artikelen 3.58 tot en met 3.81 worden vernummerd tot de artikelen 3.68 tot en met
3.91.

Paragraaf 2.14. Arbeidsmarkt en onderwijs
II

Artikel 3.58 (na vernummering artikel 3.68) wordt als volgt gewijzigd:
• lid 2, sub a, komt te luiden:
Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:
a.
de activiteit wordt bovenlokaal/regionaal in samenwerking gerealiseerd;
• aan lid 2 wordt een nieuw sub e toegevoegd:
e.
ten minste één andere partij dan de aanvrager draagt bij in de kosten van de gesubsidieerde activiteit.
JJ

Artikel 3.59 (na vernummering artikel 3.69) wordt als volgt gewijzigd:
aan de bestaande tekst wordt toegevoegd: De subsidiabele kosten bedragen ten minste € 25.000,--.
KK

De toelichting bij paragraaf 2.14 komt als volgt te luiden:
Wij verwachten dat een projectaanvraag ‘SMART’ is geformuleerd: met specifieke doelen (beoogde
resultaten), die meetbaar zijn gemaakt, op een acceptabele en geloofwaardige manier te bereiken,
relevant voor de doelstellingen arbeidmarkt en tijdgebonden.De projectaanvragers dienen ook in de
aanvraag aandacht over de overdraagbaarheid van het project te besteden.
Artikel 3.69
De volgende kosten worden als niet subsidiabel aangemerkt:
a.
interne kosten;
b.
dat deel van de kosten dat niet noodzakelijk is voor de realisatie van de activiteit;
c.
verrekenbare heffingen, belastingen of lasten;
d.
rente-, bank-, financierings- en gerechtskosten, geldboetes en sanctiekosten;
e.
afschrijvingskosten;
f.
winstopslagen bij transacties binnen een groep van ondernemingen;
g.
de aanvrager dient te zorgen voor een sluitende begroting.
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Hoofdstuk 5. Bijzondere bepalingen Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid
Paragraaf 5.3. Stimulering re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed
LL

Artikel 5.9 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 2 wordt “€ 10.000,--” vervangen door: € 15.000,--.

Paragraaf 5.5. Bouwimpuls
MM

Paragraaf 5.5 wordt in zijn geheel als volgt vervangen:
Artikel 5.20. Subsidiabele activiteiten
1.
Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van woningbouwprojecten die nog
niet zijn gestart en aansluiten bij de speerpunten genoemd in het coalitieakkoord.
2.
Gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen éénmalig subsidie aanvragen voor het doen van onderzoek of het ontwikkelen van
plannen ter voorbereiding van woningbouwprojecten die aansluiten bij de speerpunten
genoemd in het coalitieakkoord.
3.
Gemeenten en woningbouwcorporaties kunnen in het kader van het Programma Langer Zelfstandig Wonen subsidie aanvragen voor de beleidslijnen:
a.
jeugd en wonen, voor de opzet van aangepaste woonvormen met als doel de door- en
uitstroom van jongeren uit de jeugdzorg;
b.
gehandicapten en senioren, voor de totstandkoming van gemeenschappelijke ruimtes in
complexen/voorzieningen waar sprake is van 24-uurszorg en die niet anderszins worden
gefinancierd;
c.
dak-/thuislozen, voor de opzet van aangepaste woonvormen;
d.
bijzondere woonvormen, die inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wonen
en zorg.
4.
Gedeputeerde Staten verlenen voor projecten als genoemd in het derde lid, geen subsidie voor
activiteiten:
a.
die behoren tot het reguliere zorgaanbod of takenpakket van premiegefinancierde instellingen en organisaties;
b.
die behoren tot het reguliere zorgaanbod of takenpakket van door het Rijk, de provincie
of de gemeente gesubsidieerde instellingen en organisaties.
Artikel 5.21. Criteria
1.
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, moet voldoen aan de
volgende criteria:
a.
het moet gaan om een bouwproject dat voor minimaal 50% bestaat uit goedkope
woningbouw;
b.
het project mag niet in strijd zijn met het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk woonbeleid;
c.
er moet sprake zijn van een gemeentelijke bijdrage in het tekort van minimaal het
gevraagde subsidiebedrag;
d.
de uitvoering van het bouwproject start uiterlijk binnen twee jaar na verlening van de
subsidie en is uiterlijk binnen 6,5 jaar gereed.
2.
De ontwikkeling van plannen ter voorbereiding van woningbouwprojecten of het uitvoeren van
het onderzoek als bedoeld in artikel 5.20, tweede lid, is uiterlijk binnen één jaar na verlening
van de subsidie afgerond.
3.
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5,20, derde lid, moet voldoen aan de
volgende criteria:
a.
er moet sprake zijn van cofinanciering van minimaal 25%;
b.
het project heeft een regionaal karakter, tenzij naar het oordeel van Gedeputeerde
Staten voldoende aannemelijk is gemaakt dat de subsidieaanvraag een overdraagbaar
project betreft met een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten;
c.
het initiatief is aantoonbaar positief beoordeeld door de betrokken Overijsselse (centrum)gemeente;
d.
er zijn minimaal twee partijen uit de betreffende sector betrokken;
e.
de uitvoering van het project start uiterlijk binnen één jaar na verlening van de subsidie.
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Artikel 5.22. Subsidievorm
Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidies als bedoeld in artikel 5.20, tweede lid, in de vorm
van een stimuleringssubsidie.
Artikel 5.23. Grondslag subsidie
1.
De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, bedraagt ten hoogste 50% van het
gemeentelijke (grond)exploitatietekort met een maximum van € 500.000,-- per project.
2.
De eenmalige subsidie als bedoeld in artikel 5.20, tweede lid, bedraagt ten hoogste 50% van
de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,--.
3.
De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, derde lid, bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 250.000,-- per project.
Artikel 5.24. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 wordt een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.20, eerste en
derde lid, ingediend voor 1 maart en 1 oktober.
Artikel 5.25. Aanvullende stukken bij aanvraag
De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.14 bij de aanvraag als genoemd in artikel 5.20,
eerste lid, tevens:
a.
het projectplan met daarin een omschrijving van het project, planning en beschrijving van de
eigendomssituatie;
b.
een door de gemeente goedgekeurde exploitatieberekening van het project, waaruit ook de
bijdragen van de verschillende partijen blijkt.
Artikel 5.25.a. Wijze van behandeling van de aanvragen
1.
In afwijking van artikel 1.4 plaatsen Gedeputeerde Staten de aanvragen om subsidie als
bedoeld in artikel 5.20, eerste en derde lid, die voldoen aan de daar genoemde criteria in een
prioriteitsvolgorde op basis van een afweging op de volgende aspecten:
a.
voorkeur voor projecten ten behoeve van de in het coalitieakkoord genoemde doelgroepen.
b.
voorkeur voor inbreidingprojecten;
c.
voorkeur voor projecten met een groter aantal woningen;
d.
voorkeur voor bouwprojecten met (innovatieve) toepassingen van duurzaam bouwen
(inclusief duurzaam energiegebruik).
2.
Gedeputeerde Staten kunnen voor het bepalen van de rangschikking op de prioriteitenlijst
aanvullende criteria formuleren.
3.
Gedeputeerde Staten verlenen subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor
zover het beschikbare bedrag zulks toestaat.
NN

De algemene toelichting bij paragraaf 5.5 komt als volgt te luiden:
Bouwimpuls Overijssel
Om een snellere uitbreiding van de woningvoorraad in Overijssel te realiseren, in het bijzonder
betaalbare woningen voor starters en ouderen, is naast de bestaande geldstromen extra geld
beschikbaar gesteld. De paragraaf Bouwimpuls is verbreed met het Programma Langer Zelfstandig
Wonen en het ontwikkelen van woonzorgzones.
OO

Aan de artikelsgewijze toelichting op artikel 5.20, lid 3, sub c, wordt het volgende toegevoegd:
Hieronder vallen onder andere zwerfjongeren.
PP

Aan de artikelsgewijze toelichting op artikel 5.20, lid 3, sub d, wordt het volgende toegevoegd:
Bijzondere woonvormen zijn bijvoorbeeld community wonen, meergeneratie wonen, kangaroowoningen en kleinschalige woonvormen (voor ASS/dementerenden/GGz).
QQ

Aan de artikelsgewijze toelichting op artikel 5.21, lid 1, sub a, wordt het volgende toegevoegd:
In het bestuursakkoord is opgemerkt dat de komende collegeperiode de aandacht steeds meer komt
te liggen op doelgroepen als jeugd, ouderen en starters, statushouders en dak- en thuislozen. Om
voor subsidie in aanmerking te komen dient het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50%
te bestaan uit goedkope woningbouw.
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RR

Aan de artikelsgewijze toelichting op artikel 5.21, lid 1, sub c, wordt het volgende toegevoegd:
Gemeenten (en woningcorporaties) hebben een zwaarwegend belang bij de uitvoering van woningbouwprojecten. Wij verwachten dat de gemeente minimaal een eigen bijdrage ten grootte van het
gevraagde subsidiebedrag bijdraagt aan het project.
SS

De artikelsgewijze toelichting op artikel 5.21, lid 1, sub d, is als volgt:
Onder start van het woningbouwproject wordt verstaan dat dient te zijn gestart met de uitvoering
van de bouwwerkzaamheden. Hierbij kan worden gedacht aan het slopen, bouwrijp maken van de
grond.
TT

De artikelsgewijze toelichting op artikel 5.23 komt als volgt te luiden:
Het al dan niet subsidiabel zijn van kosten wordt bepaald op basis van Verordening 448/2004 van de
Europese Commissie van 10 maart 2004. Hiervoor zijn de volgende algemene richtlijnen van
toepassing:
1.
subsidiabel zijn uitsluitend als zodanig goedgekeurde en rechtstreeks aan het project toe te
rekenen kosten;
2.
alleen kosten die (vooraf) in de begroting van het project zijn opgenomen zijn subsidiabel
(mits ze voldoen aan de overige subsidiabiliteitscriteria);
3.
de kosten dienen redelijk te zijn en in overeenstemming met beginselen van gezond financieel
beheer;
4.
de kosten moeten zijn gemaakt binnen de looptijd van het project;
5.
de kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt, in de boekhouding te zijn vastgelegd en
moeten met bewijzen identificeerbaar en controleerbaar zijn;
6.
ontvangsten of inkomsten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een project worden
in mindering gebracht van de subsidiabele kosten;
7.
BTW is slechts subsidiabel wanneer – zo nodig door middel van een verklaring van de
belastinginspectie – aantoonbaar is dat de BTW niet verrekenbaar is.

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen Jeugd, Sociale infrastructuur
en Cultuur
Paragraaf 7.1. Algemeen
UU

Artikel 7.4a vervalt

Paragraaf 7.2. Culturele ontwikkeling
VV

In artikel 7.10, lid 1, sub c, vierde bolletje, wordt “begrote kosten” vervangen door: subsidiabele
kosten.
WW

Artikel 7.12 wordt als volgt gewijzigd:
• lid 5 komt te luiden:
Gedeputeerde Staten kunnen een advies inwinnen bij de commissie van deskundigen voor
subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, sub a en b, waarvan de gevraagde
subsidie meer dan € 10.000,-- bedraagt.
• er wordt een nieuw lid 6 toegevoegd luidende:
Gedeputeerde Staten winnen een advies in bij de commissie van deskundigen voor subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, sub c.
XX

In de artikelsgewijze toelichting op artikel 7.12 wordt het volgende toegevoegd:
achter de tweede zin:
Voor amateurkunst kan advies ingewonnen worden, wanneer de gevraagde subsidie meer dan
€ 10.000,-- bedraagt. Voor subsidieaanvragen ‘jonge makers’ moet altijd advies ingewonnen
worden.
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Paragraaf 7.5. Monumentenzorg
YY

Artikel 7.22, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:
1.
De aanvragen op grond van artikel 7.21, eerste en tweede lid, voldoen aan de volgende
criteria:
a.
de subsidie wordt beschikbaar gesteld voor de bebouwde elementen die deel uitmaken
van een integrale aanpak;
b.
er is sprake van een gebundelde aanpak, waardoor er een substantiële bijdrage wordt
geleverd aan behoud, herstel of ontwikkeling van de identiteit van het gebied;
c.
de subsidie wordt aangevraagd door de trekker van het integrale project;
d.
de werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het behoud van de historische objecten;
e.
de objecten dragen bij aan de karakteristieke identiteit van het gebied, een en ander ter
beoordeling door een deskundig adviseur;
f.
er is in voldoende mate sprake van advisering door een deskundig organisatie.
Lid 2 wordt omgenummerd tot lid 4 en er wordt een nieuw lid 2 en lid 3 toegevoegd:
2.
Het vooronderzoek, zoals genoemd in artikel 7.21, derde lid, wordt uitgevoerd door een
deskundige organisatie.
3.
De projecten zoals genoemd in artikel 7.21, vierde lid, vinden plaats onder begeleiding van
een deskundige organisatie.

Paragraaf 7.7. Zorg
ZZ

In artikel 7.28. vervallen de onderdelen c t/m j.
AAA

In de toelichting op artikel 7.28 wordt het volgende toegevoegd:
Het onderdeel woonzorgzones is uit paragraaf 7.7 overgeplaatst naar paragraaf 8.26, omdat het een
onderdeel is van de pMJP prestaties.
BBB

Artikel 7.29. wordt vervangen door:
Artikel 7.29. Subsidiabele activiteiten
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging van
activiteiten die bijdragen aan één van de volgende doelen:
a.
verbetering van de sociale infrastructuur;
b.
goede participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen;
c.
goede ketenvorming care en cure.
2.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging van
activiteiten die zich richten op:
a.
de belangenbehartiging van mantelzorgers;
b.
de realisatie van aanbod voor (jonge) mantelzorgers.
CCC

In de artikelsgewijze toelichting op artikel 7.29 vervallen punt 2 en 3.
DDD

Artikel 7.29a wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 7.29a. Indieningstermijn
In afwijking van artikel 1.13 kan een aanvraag om prestatiesubsidie op grond van deze paragraaf
gedurende het hele kalenderjaar worden ingediend.
EEE

In
•
•
•

artikel 7.30 vervalt:
in lid 1 de woorden “eerste tot en met vijfde lid”;
in lid 2 de woorden “eerste tot en met vierde lid”;
lid 3.

FFF

De artikelsgewijze toelichting op artikel 7.30 wordt als volgt gewijzigd:
De laatste zin “Het artikel … 7.30, zesde lid.” vervalt in zijn geheel.
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Artikel 7.31 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 7.31. Grondslag subsidie
Gedeputeerde Staten verlenen geen subsidie voor activiteiten:
a.
die behoren tot het reguliere zorgaanbod of takenpakket van premiegefinancierde organisaties;
b.
die behoren tot het reguliere zorgaanbod of takenpakket van door het Rijk, een provincie of de
gemeente gesubsidieerde organisaties.

Paragraaf 7.8. Maatschappelijke ontwikkeling
HHH

Artikel 7.33 wordt als volgt gewijzigd:
• in lid 1, sub a, wordt voor het woord “activiteiten” het woord “bovengemeentelijke” toegevoegd;
• lid 1, sub b, komt als volgt te luiden:
Bovengemeentelijke activiteiten die bijdragen aan het versterken en vernieuwen van de inzet
door vrijwilligers in de sectoren jeugdzorg, mantelzorg, respijtzorg, kunst en cultuur, sport, multifunctionele accommodaties en integratie;
• in lid 2, sub b, wordt toegevoegd achter “overdraagbaar” de woorden “en openbaar toegankelijk”.
III

De artikelsgewijze toelichting op artikel 7.33 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 7.33, punt 2, achter “zijn aantoonbaar overdraagbaar” toevoegen: en openbaar
toegankelijk.

Artikel II. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal blad, met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2008.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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