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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

9 september 2008

mw. H. Coskun, telefoon 038 499 83 81

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).
Besluiten van Gedeputeerde Staten d.d. 24 juni 2008, kenmerk 2008/0091151 en van 2 september
2008, kenmerk 2008/0126310.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
hebben op 24 juni 2008, kenmerk 2008/0091151, besloten de huidige paragrafen 7.1 t/m 7.12 van
het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 per 1 september 2008 in te trekken en daarvoor in
de plaats de nieuwe paragrafen 7.1 (algemeen), 7.2 (steunfunctietaken), 7.3 (jeugdzorg), 7.4
(senioren), 7.5 (vrijwilligers), 7.6 (stimuleringsregeling vrijwilligers), 7.7 (zorg), 7.8 (behoud van
erfgoed), 7.9 (restauratieachterstand monumenten) en 7.10 (podiumplan) vast te stellen;
hebben op 2 september 2008, kenmerk 2008/0126310, het gewijzigde hoofdstuk 7, Bijzondere
Bepalingen Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur en in hoofdstuk 8, Bijzondere bepalingen
Landelijk Gebied, paragraaf 8.29. Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2), als volgt
vastgesteld.
hebben op 2 september 2008, kenmerk 2008/0126310, besloten paragraaf 2 Jeugd en veiligheid
van hoofdstuk 2 Bijzondere Bepalingen Bestuurlijke Aangelegenheden van het Uitvoerigsbesluit
Subsidies Overijssel 2007 per 1 januari 2008 in te trekken.
Deze wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 september 2008.

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs)
I.

Hoodstuk 7 van het Ubs komt als volgt te luiden:

Hoofdstuk 7. Bijzondere Bepalingen Jeugd, Sociale Infrastructuur en
Cultuur
Paragraaf 1. Algemeen
Artikel 7.1. Begripsbepaling
Nota: beleidsnota ‘Samen & Overijssel- Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur 2009-2012’.
Artikel 7.2. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de kosten van activiteiten die passen binnen de
doelen en kaders:
van de Nota;
of van de provinciale begroting van het jaar waarop de subsidieperiode betrekking heeft.
Artikel 7.3 Niet-subsidiabele kosten
In aanvulling op artikel 1.6 zijn de kosten van dat deel van de activiteit dat al heeft plaatsgevonden
op het moment van de subsidieaanvraag niet subsidiabel.
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Artikel 7.4. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13. wordt de aanvraag om prestatiesubsidie voor de start van het project
ingediend, tenzij elders anders is bepaald.
Artikel 7.5. Beslistermijn verlening prestatiesubsidies
In afwijking van artikel 1.16 beslissen Gedeputeerde Staten in het geval dat advies moet worden
gevraagd over een aanvraag binnen acht weken nadat het advies is ontvangen.
Artikel 7.6. Verplichting subsidieontvanger
De activiteiten starten binnen zes maanden nadat de subsidie is verleend, tenzij in de beschikking
tot verlening van de subsidie, anders is bepaald.
Artikel 7.7. Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling
In afwijking van artikel 1.18 dient de subsidieontvanger binnen zes maanden na afloop van de
activiteiten of het subsidietijdvak waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot
subsidievaststelling in.
Paragraaf 2. Steunfunctietaken
Artikel 7.8. Steunfunctietaken
1. Gedeputeerde Staten kunnen rechtspersonen uitnodigen om een prestatiesubsidie aan te vragen om
één of meer van de volgende steunfunctietaken als bedoeld in de Nota uit te voeren:
a. advies en informatieverstrekking;
b. onderzoek en innovatie;
c. deskundigheidsbevordering en professionalisering;
d. het onderhouden van netwerken in de Overijsselse samenleving.
2. Gedeputeerde Staten verlenen een prestatiesubsidie voor steunfunctietaken voor een periode van vier
jaar, ingaande per 1 januari 2009.
Artikel 7.9. Criteria:
Een rechtspersoon die steunfunctietaken uitvoert:
1. beschikt over aantoonbare expertise in de provincie Overijssel;
2. beschikt over een effectief netwerk;
3. genereert geen andere activiteiten of (commerciële) geldstromen die de uitvoering van de
steunfunctietaken negatief beïnvloedt of tot een ongewenste rol- of belangenvermenging met
betrekking tot die taken leidt.
Artikel 7.10. Gegevens bij de aanvraag
In aanvulling op artikel 1.14 overlegt de rechtpersoon bij de subsidieaanvraag in ieder geval:
1. een plan van aanpak waarin wordt beschreven:
a. door middel van welke prestaties de steunfunctietaak genoemd in artikel 7.7, eerste lid
uitgevoerd wordt;
b. op welke wijze de mate van tevredenheid bij de afnemers, over de uitvoering van de
steunfunctietaak, jaarlijks gemeten wordt.
2. een begroting met betrekking tot de uitvoering van de steunfunctietaak;
3. beschrijving van de wijze waarop aan de criteria genoemd artikel 7.8 wordt voldaan.
Artikel 7.11. Jaarlijkse voortgangsrapportage
De rechtspersoon overlegt jaarlijks, voor 1 februari een rapportage van:
a. de inhoudelijke voortgang met betrekking tot de uitvoering van de steunfunctietaak;
b. de uitkomsten van de gemeten tevredenheid bij de afnemers, als bedoeld in artikel 7.10 eerste
lid onder b.
Artikel 7.12. Tussentijdse wijziging prestatieafspraken
1. Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van besluitvorming van Provinciale Staten danwel
de voortgangsrapportage als bedoeld in artikel 7.11, de prestaties in overleg met de
subsidieontvanger aanpassen.
2. De subsidieontvanger kan in overleg met Gedeputeerde Staten afwijken van de
prestatieafspraken indien:
a. de prestatieafspraken niet effectief gerealiseerd kunnen worden door de gewijzigde vraag
bij de afnemers en de gemeenten;
b. de wijziging minder dan 10% van het jaardeel van de subsidie bedraagt, in dat geval kan
worden volstaan met een schriftelijke melding aan Gedeputeerde Staten.
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Paragraaf 3. Jeugdzorg
Artikel 7.13. Begripsbepalingen
a. WJZ: de Wet op de Jeugdzorg.
b. Uitvoeringsprogramma: het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg, als bedoeld in artikel 32, eerste
lid, van de WJZ.
c. Tarief: het door Gedeputeerde Staten vastgestelde bedrag, bedoeld voor de subsidiëring van
een zorgeenheid.
d. Zorgeenheid: een eenheid van jeugdzorg waarop op grond van de WJZ aanspraak bestaat en
die door Gedeputeerde Staten als eenheid voor bekostiging van jeugdzorgaanbod zijn
aangewezen.
Artikel 7.14. Criteria
Gedeputeerde Staten beoordelen bij het verlenen van een prestatiesubsidie voor experimenten of en
in welke mate het experiment past in en bijdraagt aan de uitvoering van het door Gedeputeerde
Staten gevoerde beleid op het terrein van de jeugdzorg als omschreven in het vigerende
uitvoeringsprogramma.
Artikel 7.15. Grondslag subsidie
De stichting
1. Het bedrag van de aan de stichting per boekjaar te verlenen prestatiesubsidie wordt bepaald op
basis van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde tarieven.
2. Gedeputeerde Staten stellen deze tarieven vast op basis van de door de minister vastgestelde
normbedragen, met een afwijking tot ten hoogste drie procent.
3. De subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt alleen verleend wanneer de taken en/of de
functies waarop de subsidie betrekking heeft, worden uitgevoerd voor cliënten die bij aanvang
van de bemoeienis van de stichting duurzaam verblijven in Overijssel. Wanneer Gedeputeerde
Staten dit noodzakelijk achten kunnen zij hiervan afwijken.
Zorgaanbieder
4. Het bedrag van de aan de zorgaanbieder per boekjaar te verlenen prestatiesubsidie voor het
uitvoeren van zorgeenheden wordt bepaald op basis van het door Gedeputeerde Staten
vastgesteld tarief per zorgeenheid, dat per zorgaanbieder verschillend kan zijn.
5. De subsidie als bedoeld in het vierde lid wordt alleen verleend wanneer Bureau Jeugdzorg
Overijssel voor het uitvoeren van de zorgeenheid een indicatiebesluit heeft vastgesteld.
6. De op basis van een indicatiebesluit uit te voeren jeugdzorg komt alleen voor subsidie in
aanmerking indien er een subsidierelatie bestaat tussen de zorgaanbieder en de provincie
waarin de cliënt duurzaam verblijft. Wanneer Gedeputeerde Staten dit noodzakelijk achten
kunnen zij hiervan afwijken.
Algemeen
7. De subsidie als bedoeld in het eerste en vierde lid bedraagt ten hoogste het bedrag dat
Gedeputeerde Staten hiervoor hebben opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van het jaar
waarop de subsidieverlening betrekking heeft. Dit bedrag kan worden aangepast op basis van
de voor het jaar door de minister vastgestelde indexering.
Artikel 7.16. Aanvullende stukken bij de aanvraag
1. De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.15 bij de subsidieaanvraag tevens het
vigerende meerjarenbeleidsplan voor de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
2. In aanvulling op het eerste lid overlegt de stichting bij de subsidieaanvraag in ieder geval:
a. het bedrag van de aangevraagde subsidie en de opbouw daarvan op basis van de tarieven
in overeenstemming met artikel 7.15, tweede lid, voorzien van een gedetailleerde
toelichting en de onderbouwing daarvan;
b. de wettelijke taken en/of functies die de stichting zal uitvoeren;
c. de geraamde aantallen cliënten voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft
per taak en/of functie als bedoeld in de artikelen 5 en 10, eerste lid van de WJZ;
d. het aantal cliënten per taak en/of functie waarvoor de betreffende taak en/of functie is
uitgevoerd in het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag betrekking
heeft;
e. de activiteiten die zullen worden uitgevoerd voor de taken als bedoeld in artikel 10, derde
lid van de WJZ;
f. de adressen van de locaties waar de taken en/of functies worden uitgeoefend.
3. In aanvulling op het eerste lid overlegt de zorgaanbieder bij de subsidieaanvraag in ieder
geval:
a. de verschillende zorgeenheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
b. het bedrag waarvoor de zorgaanbieder de verschillende zorgeenheden wil uitvoeren;
c. de verschillende aantallen zorgeenheden waarvoor de zorgaanbieder subsidie aanvraagt;
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d.

de adressen van de locaties waar de zorgeenheden worden uitgevoerd.

Artikel 7.17. Verzekeringen en administratie
1. De stichting/zorgaanbieder aan wie een subsidie is verleend, zorgt voor een voldoende
verzekering tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid, brand, diefstal en andere
vergelijkbare risico’s.
2. De administratie wordt op zodanig overzichtelijke en doelmatige wijze gevoerd dat op ieder
moment een actueel en betrouwbaar beeld bestaat over het functioneren op de volgende
punten:
a. gegevens over de cliënten;
b. financiële gegevens;
c. aanvullend hierop:
•
voor de stichting gegevens over de omvang en individuele duur van de uitgeoefende
taken en/of functies;
•
voor de zorgaanbieder per cliënt gegevens over aard en omvang van de verleende
zorg, waarbij een relatie wordt gelegd met de zorg waarop een cliënt aanspraak heeft.
Artikel 7.18. Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling
In afwijking van het bepaalde in artikel 1.23 en 7.7 wordt een aanvraag tot vaststelling van een per
boekjaar verstrekte prestatiesubsidie ingediend uiterlijk op 1 april van het jaar, volgend op het jaar
waarvoor subsidie is verleend.
Artikel 7.19. Verslag van de prestaties
1. In afwijking van artikel 1.19, eerste lid, bevat het prestatieverslag van:
a. de stichting ten minste gegevens over de realisatie van het bij de subsidieaanvraag
ingediende uitvoeringsplan en over de uitvoering van de overige activiteiten als bedoeld in
artikel 10, derde lid van de WJZ;
b. de zorgaanbieder ten minste gegevens over de realisatie van het bij de subsidieaanvraag
ingediende uitvoeringsplan.
2. Gedeputeerde Staten kunnen voor de inhoudelijke verantwoording de stichting, in aanvulling op
de gegevens die zijn opgenomen in het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg, nadere gegevens
vragen over de taken en/of functies, als bedoeld in de artikelen 5 en 10 van de WJZ.
3. Gedeputeerde Staten kunnen voor de inhoudelijke verantwoording van de zorgaanbieder nadere
gegevens vragen.
Artikel 7.20. Verslag van de kosten
1. In aanvulling op artikel 1.19, tweede lid, overlegt de aanvrager de jaarrekening, waarin zijn
opgenomen:
a. het financiële verslag van het bestuur van de stichting/zorgaanbieder;
b. de balans met toelichting;
c. de resultatenrekening met toelichting, waarin substantiële afwijkingen ten opzichte van de
begroting worden verklaard;
d. voor de stichting het totale aantal jeugdigen dat zich in het begrotingsjaar bij de stichting
heeft gemeld en het aantal jeugdigen waarvoor de verschillende taken en/of functies als
bedoeld in de artikelen 5 en 10, eerste lid van de WJZ zijn uitgevoerd;
e. voor de stichting het totale aantal van de verschillende zorgeenheden waarvoor door haar
in het subsidiejaar een indicatiebesluit is afgegeven;
f. voor de stichting het aantal van de onderscheiden zorgeenheden waarvoor door haar een
indicatiebesluit is vastgesteld, voor zover deze in het desbetreffende jaar zijn uitgevoerd
door een zorgaanbieder die daarvoor niet door Gedeputeerde Staten zijn gesubsidieerd en
het totale aantal cliënten waarop dit betrekking heeft;
g. voor de zorgaanbieder het totale aantal zorgeenheden dat op basis van een indicatiebesluit
door de zorgaanbieder is uitgevoerd, gespecificeerd per zorgeenheid waarop de subsidie
betrekking heeft;
h. voor de zorgaanbieder het aantal van de onder lid g bedoelde zorgeenheden dat door de
zorgaanbieder is uitgevoerd ten behoeve van cliënten die voorafgaand aan het bieden van
zorg niet duurzaam verbleven in de provincie Overijssel en het totale aantal cliënten
waarop deze zorgeenheden betrekking hebben;
i.
voor de zorgaanbieder de in het desbetreffende jaar feitelijk gerealiseerde kostprijs voor de
verschillende zorgeenheden;
j. voor de zorgaanbieder het totale aantal cliënten voor wie de onder lid g bedoelde
zorgeenheden zijn uitgevoerd, gespecificeerd naar de verschillende zorgeenheden;
k. een accountantsverklaring, die is opgesteld overeenkomstig het model als opgenomen in de
bijlage bij de landelijke Regeling Bekostiging Jeugdzorg en vergezeld gaat van een
rapportage omtrent de naleving van de wettelijke voorschriften.
2. De stichting en de zorgaanbieder laten de accountantscontrole uitvoeren met inachtneming van
tenminste het protocol als opgenomen in de bijlage bij de landelijke Regeling Bekostiging
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3.
4.

Jeugdzorg.
De stichting en de zorgaanbieder zorgen ervoor dat hun accountant meewerkt aan door of
namens Gedeputeerde Staten in te stellen onderzoeken naar de door hun accountant verrichte
controlewerkzaamheden.
Gedeputeerde Staten kunnen over de verantwoording nadere informatie vragen.

Artikel 7.21. Reserveringen en vermogensvorming
1. Reserveringen kunnen onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en kunnen plaatsvinden conform
goed gebruik in het economische verkeer. Het in een jaar gerealiseerde exploitatietekort, dat
resteert na verrekening van de provinciale subsidie, wordt gedekt uit de egalisatiereserve.
Indien deze reserve niet toereikend is dan wordt het resterende tekort in een termijn van
maximaal 5 jaren ten laste van de exploitatierekening afgeschreven, deze afschrijvingen leiden
niet tot extra subsidiëring.
2. Reserves die met provinciale subsidie zijn opgebouwd mogen alleen worden besteed aan kosten
die direct verband houden met het uitvoeren van de taken/functies/zorgeenheden van de
stichting/zorgaanbieder, voor zover deze niet bestreden kunnen worden uit de voor dat jaar
verleende subsidie. Wanneer de gesubsidieerde activiteiten worden beëindigd is de stichting/zorgaanbieder verplicht het met provinciale subsidie opgebouwde vermogen op eerste verzoek
aan Gedeputeerde Staten te betalen.
Artikel 7.22. Lagere vaststelling
In aanvulling op artikel 1.21 kunnen Gedeputeerde Staten de subsidie naar rato lager vaststellen
wanneer de werkelijke gemiddelde behandelduur per zorgeenheid de vooraf afgesproken normen
overschrijdt.
Artikel 7.23. Overgangsregeling
1. In afwijking van artikel 7.15, tweede lid, stellen Gedeputeerde Staten voor de periode dat de
minister de normbedragen nog niet heeft vastgesteld, de taken als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onder b van het Tijdelijk Besluit Uitkeringen jeugdzorg en de daarbij te hanteren tarieven
vast, aansluitend op de taken en tarieven door haar gehanteerd voor de grondslag van de
subsidie in het jaar voorafgaand aan inwerkingtreding van de WJZ.
2. Indien in het eerste jaar van vaststelling door de minister van de normbedragen, de op basis
van het eerste lid verleende maximale subsidie substantieel hoger is dan de maximale subsidie
op basis van toepassing van artikel 7.15, eerste lid, dan kunnen Gedeputeerde Staten voor dat
jaar een aanvullende prestatiesubsidie verlenen, om de stichting in staat te stellen haar
bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met het subsidieniveau op basis van de
tarieven.
3. In aanvulling op artikel 7.15, vierde lid, wordt tot 1 januari 2009 het subsidiebedrag ook
bepaald door het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde bedrag van de vaste
accommodatiekosten van de zorgaanbieder. De hierin begrepen afschrijvingslasten worden
berekend op basis van goed gebruik in het economische verkeer.
4. In afwijking van artikel 7.15, zesde lid, komt tot 1 januari 2009 de door de zorgaanbieders
uitgevoerde jeugdzorg tevens voor subsidie in aanmerking, indien de cliënt voorafgaand aan de
aanvang van de jeugdzorg niet duurzaam verbleef in Overijssel, in geval:
a. een hiertoe strekkend indicatiebesluit is vastgesteld door Bureau Jeugdzorg van de
provincie, waarin de jeugdige voorafgaand aan de jeugdzorg duurzaam verbleef;
b. het onder a bedoelde Bureau Jeugdzorg heeft vastgesteld dat jeugdzorg waarop aanspraak
bestaat, alsmede een vervangend aanbod als bedoeld in artikel 5 van het Besluit indicatie
Bureau Jeugdzorg, niet binnen dertien weken na vaststelling van het indicatiebesluit,
gerealiseerd kan worden door een zorgaanbieder die daarvoor wordt gesubsidieerd door de
provincie waarin de jeugdige duurzaam verbleef;
c. de zorgaanbieder op grond van artikel 7.15, vierde lid, een subsidie van Gedeputeerde
Staten ontvangt voor het bieden van de zorgeenheid waarop de aanspraak betrekking
heeft;
d. hiermee niet een maximum van tien procent wordt overschreden van de totale subsidie die
op grond van deze regeling is verleend voor het uitvoeren van zorgeenheden.

Paragraaf 4. Senioren
Artikel 7.24. Begripsbepalingen
a. Senioren: personen vanaf 55 jaar.
b. Mantelzorg: zorg die mensen, langer dan drie maanden of meer dan acht uur per week,
vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische
beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk.
c. Palliatieve zorg: zorg die zich richt op het verminderen van het lijden en op verbetering van de
kwaliteit van het leven van patiënten in hun laatste levensfase.
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Artikel 7.25. Subsidiabele activiteiten:
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging van één of
meerdere activiteiten die zich richten op:
a. het ondersteunen van het werven en behouden van seniore vrijwilligers;
b. het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk voor senioren;
c. het uitvoeren van innovatieve projecten en het ontwikkelen van kennis ter ondersteuning van
seniore mantelzorgers;
d. het ontwikkelen van vernieuwend of aanvullend respijtzorgaanbod voor seniore mantelzorgers;
e. het verbeteren van de aansluiting tussen vrijwilligerswerk, mantelzorg en palliatieve zorg.
Artikel 7.26. Criteria:
Een subsidieaanvraag voor activiteiten als bedoeld in artikel 7.25 voldoet aan de volgende criteria:
a. er is aantoonbaar voor ten minste 25% voorzien in cofinanciering van de subsidiabele kosten;
b. het project heeft een regionaal karakter;
c. de gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--.

Paragraaf 5. Vrijwilligers
Artikel 7.27. Subsidiabele activiteiten:
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging van één of
meerdere activiteiten die zich richten op:
a. initiatieven die leiden tot werving en behoud van vrijwilligers;
b. het verbeteren van het imago van het vrijwilligerswerk en de inzet van
waarderingsinstrumenten;
c. professionalisering en deskundigheidsbevordering van het vrijwilligerswerk;
d. het ontwikkelen en delen van kennis en methoden om de inzet van jeugdigen in het
vrijwilligerswerk te vergroten of om het vrijwilligerswerk rond jeugdigen te versterken;
e. initiatieven die leiden tot de toename van het aantal vrijwilligers of het professionaliseren van
vrijwilligers in de culturele sector;
f.
initiatieven die leiden tot behoud en versterking van mantelzorg en palliatieve zorg;
g. het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van de zelfredzaamheid en kracht van
mantelzorgers, met extra aandacht voor de ondersteuning van de allochtone mantelzorger;
h. het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen en regionale samenwerking op het terrein van
de palliatieve zorg;
i.
het ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij hospices of het begeleiden van thuis
sterven;
j.
het ondersteunen van vrijwilligers die minderheden ondersteunen en coachen;
k. het stimuleren van vrijwilligerswerk door minderheden.
Artikel 7.28. Criteria:
1. Een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 7.27 voldoet aan de volgende criteria:
a. er is aantoonbaar voor ten minste 25% voorzien in cofinanciering van de subsidiabele
kosten;
b. het project heeft een regionaal karakter;
c. de gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--.
2. Een initiatief op grond van artikel 7.27 onder sub a, leidt tot een aantoonbare toename van het
aantal vrijwilligers van tenminste 10%.
3. Een initiatief op grond van artikel 7.27 onder sub d, leidt tot een aantoonbare toename van het
aantal jeugdigen dat vrijwilligerswerk van tenminste 10%.
4. Een initiatief op grond van artikel 7.27 onder sub e, leidt tot een aantoonbare toename van het
aantal vrijwilligers in de culturele sector van tenminste 10%.
5. Een initiatief op grond van artikel 7.27 onder sub j en k, leidt tot een aantoonbare toename van
het aantal vrijwilligers met een minderheidsachtergrond van tenminste 10%.

Paragraaf 6 Stimuleringsregeling vrijwilligers.
Artikel 7.29. Begripsbepalingen
Vrijwilligersorganisatie: een instelling voor vrijwilligerswerk, niet zijnde een landelijke organisatie,
die niet over een betaalde formatieplaats beschikt.
Artikel 7.30. Subsidievorm
Gedeputeerde Staten verstrekken deze subsidie in de vorm van een stimuleringssubsidie.
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Artikel 7.31. Criteria
De vrijwilligersorganisatie:
a. heeft op basis van de statuten haar zetel in Overijssel;
b. is hoofdzakelijk in Overijssel op tenminste regionaal niveau werkzaam;
Artikel 7.32. Grondslag subsidie
Gedeputeerde Staten kunnen aan een vrijwilligersorganisatie voor het jaar waarop het subsidietijdvak betrekking heeft een stimuleringssubsidie verstrekken van € 2.100,-- voor de financiering
van de bestuurskosten, de kosten van activiteiten of van kadertraining, opdat meer vrijwilligers
kunnen worden geworven en behouden.
Artikel 7.33. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.9. kan een subsidieaanvraag voor het jaar waarop het subsidietijdvak
betrekking heeft vanaf 1 oktober voorafgaand aan dat jaar worden ingediend.
Artikel 7.34. Aanvullende stukken bij de aanvraag
Onverminderd artikel 1.10. overlegt de aanvrager bij de aanvraag het gemiddelde aantal
vrijwilligers van die organisatie in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie aangevraagd
wordt.
Artikel 7.35. Beslistermijn vaststelling stimuleringssubsidie
In afwijking van artikel 1.11. beslissen Gedeputeerde Staten omtrent subsidievaststelling binnen
acht weken nadat de uiterste termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken.
Paragraaf 7 Zorg
Artikel 7.36. Subsidiabele activiteiten:
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging van
activiteiten die zich richten op één of meer van de volgende doelen:
a. het realiseren van vraaggerichte zorg;
b. versteviging van de collectieve belangenbehartigingsfunctie voor de doelgroepen: senioren,
allochtonen, mantelzorgers en jeugd, aan de hand van de thema’s mobiliteit, participatie,
kwaliteit, keuzevrijheid en palliatieve zorg.
Artikel 7.37. Criteria:
Een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 7.36. voldoet aan de volgende criteria:
a. de activiteit heeft een innovatief karakter;
b. er is aantoonbaar voor ten minste 25% voorzien in cofinanciering van de subsidiabele kosten;
c. de activiteit heeft een regionaal karakter;
d. de gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--.

Paragraaf 8 Archeologie
Artikel 7.38. Begripsbepaling
Vooronderzoek: bureauonderzoek, het maken van proefsleuven en het doen van grondboringen.
Artikel 7.39.Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de volgende activiteiten:
1. archeologisch vooronderzoek op locatie op basis van een projectplan;
2. projecten ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie (inclusief
aardwaarden).
Artikel 7.40. Criteria
1. Het vooronderzoek, zoals genoemd in artikel 7.39 eerste lid wordt uitgevoerd door een
deskundige organisatie.
2. De projecten zoals genoemd in artikel 7.39 tweede lid vinden plaats onder begeleiding van een
deskundige organisatie.
3. In afwijking van artikel 7.6 starten de activiteiten binnen een jaar nadat de subsidie is verleend.
Artikel 7.41. Grondslag subsidie.
1. De subsidie als bedoeld in artikel 7.39, eerste lid, bedraagt ten hoogste 25% van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-- per projectplan.
2. De subsidie als bedoeld in artikel 7.39, tweede lid, bedraagt ten hoogste 75% van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,--.
Artikel 7.42 Monumentencommissie
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidieaanvraag voor advies voorleggen aan de provinciale
Monumentencommissie, die binnen zes weken advies aan hen uitbrengt.
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Paragraaf 9 Restauratieachterstanden Rijksmonumenten
Artikel 7.43. Begripsbepalingen
a. Rijksmonument: een monument, dat op basis van zijn onderhoudstoestand niet kan instromen
in het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM); niet zijnde een woonhuis
of boerderij zonder agrarische functie, door het Rijk aangewezen, dat is aangewezen op een
laagrentende lening uit het Nationaal Restauratiefonds.
b. Rijksbijdrage: een subsidie op grond van de Regeling Rijkssubsidiëring wegwerken
restauratieachterstand 2006 of de Regeling Rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand
2007.
c. Subsidiabele restauratiekosten: de restauratiekosten die opgrond van de systematiek zoals
gehanteerd in artikel 3 van de Regeling Rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand
2006, respectievelijk artikel 8 van de Regeling Rijkssubsidiëring wegwerken
restauratieachterstand 2007, voor een subsidie in aanmerking kunnen komen.
Artikel 7.44. Criteria
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor rijksmonumenten als bedoeld in artikel
7.43. onder sub a.
2. De aanvraag voldoet aan de volgende criteria:
a. het te restaureren object heeft reeds een toegezegde rijksbijdrage of er kan aangetoond
worden dat 85% van de financiering op andere wijze is geregeld;
b. de restauratie nog niet is begonnen;
c. het restauratieplan is uitvoeringsgereed;
d. met de restauratie kan binnen een jaar na de subsidieverlening gestart worden;
e. het monument heeft een restauratieachterstand waardoor het niet in aanmerking kan
komen voor een reguliere instandhoudingssubsidie op grond van het BRIM.
3. Na de uitvoering van de restauratie moet het monument in een dusdanige onderhoudstoestand
verkeren dat het kan instromen in de reguliere instandhoudingsregeling van het Besluit
Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten.
Artikel 7.45. Grondslag subsidie
De subsidie als bedoeld in artikel 7.44, eerste lid, bedraagt ten hoogste 15% van de subsidiabele
restauratiekosten.

Paragraaf 10 Podiumplan
Artikel 7.46. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen kleine podia uitnodigen een subsidie aan te vragen om het
gesubsidieerde Oost-Nederlands podiumkunstenaanbod te programmeren per kalenderjaar.
Artikel 7.47. Criteria
De subsidieaanvraag van een podium voldoet aan de volgende criteria:
a. uit de doelstellingen van het podium blijkt dat het organiseren van professionele podiumkunsten
in een gebouw de hoofdtaak is;
b. de organisatie van het podium bestaat voor het merendeel uit vrijwilligers;
c. het podium heeft een totale capaciteit van minimaal 100 tot maximaal 500 zitplaatsen (theater)
of is aangemerkt als C-podium (capaciteit tussen de 200 en 350 bezoekers) door het
Nederlands Pop Instituut (poppodia);
d. de programmering als bedoeld in artikel 7.46 leidt tot een aantoonbare toename van het
gesubsidieerde Oost-Nederlandse podiumkunstenaanbod op de Overijsselse podia;
e. indien de aanvrager een theater is, geldt tevens de eis dat het theater actief lid is van het
Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO).
Artikel 7.48. Grondslag
De subsidie op grond van artikel 7.46 bedraagt maximaal 50% van de gemiddelde uitkoopsom van
de producties.
Artikel 7.49 Gegevens bij de aanvraag
In aanvulling op artikel 1.14 overlegt de aanvrager bij zijn subsidieaanvraag een:
1. plan van aanpak waarin wordt beschreven op welke wijze aan de criteria, zoals genoemd in
artikel 7.47, wordt voldaan;
2. meerjarenplan waarin wordt beschreven op welke wijze het podium zijn meerjarige artistieke
visie en programmering, en de marketingstrategie ten aanzien van het publiekbereik tot 2012
realiseert;
3. begroting met betrekking tot het door hem geprogrammeerde gesubsidieerde Oost-Nederlandse
podiumkunstenaanbod.
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Artikel 7.50. Verplichting
De subsidieontvanger werkt mee aan monitoring en visitatie met betrekking tot het realiseren van
het meerjarenplan, als bedoeld in artikel 7.49, tweede lid.

Paragraaf 11. Cultuurbereik
Artikel 7.51. Doelstelling van de subsidie
Het project draagt of de activiteiten dragen bij aan één van de volgende doelstelling(en):
1. meer Overijsselaars nemen kennis van cultuur van goede kwaliteit en hebben de intentie om
meer aan kunst en cultuur deel te nemen;
2. culturele instellingen werken doelgroepgericht;
3. de culturele projecten die worden gesubsidieerd vanuit cultuurbereik worden verankerd in het
beleid van de instelling;
4. culturele instellingen professionaliseren en de projecten worden sterker;
5. onderwijsinstellingen hebben nagedacht over hoe ze hun leerlingen kennis willen laten maken
met kunst en cultuur van goede kwaliteit en dit in hun leerplan verwoord;
6. leerlingen komen tijdens hun gehele schoolloopbaan meer in contact met kunst en cultuur van
goede kwaliteit;
7. gemeenten zijn meer verantwoordelijk voor het cultuurbereik en cultuurbeleid binnen hun
grenzen.

Artikel 7.52. Criteria
1. Rechtspersonen kunnen een subsidie Cultuurbereik aanvragen. Een subsidieaanvraag wordt in
aanvulling op artikel 7.1 beoordeeld op basis van de mate waarin voldaan wordt aan de
volgende criteria:
a. er is sprake van een bijzondere manier waarop een breed of nieuw publiek wordt bereikt;
b. de methode van publieksbereik wordt beschreven;
c. er is sprake van voldoende artistiek-inhoudelijke kwaliteit.
2. Een subsidieaanvraag voor de steden Enschede, Hengelo en Zwolle voldoet in aanvulling op het
eerste lid tevens aan de volgende criteria:
a. er is aantoonbaar voorzien in cofinanciering door de betrokken gemeente;
b. de provinciale subsidie is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeente;
c. De opzet/methodiek van de projecten is overdraagbaar naar accommodaties/initiatieven
buiten de drie steden. De overdracht wordt al in de projectaanvraag gegarandeerd óf de
projecten vinden ook buiten de betreffende stad plaats.
3. Bij meerjarige subsidies voor bewezen projecten toetsen Gedeputeerde Staten de betreffende
subsidieaanvraag, naast de in het eerste en tweede lid genoemde criteria, ook aan de mate
waarin het project gedurende de looptijd geïntegreerd wordt in de werkwijze van de instelling.
4. In aanvulling op het bepaalde in het eerste tot en met derde lid vindt de activiteit waarvoor
subsidie wordt aangevraagd plaats in de provincie Overijssel en de opzet/methodiek van het
project is nieuw voor de aanvrager.
5. De gevraagde subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--.
Artikel 7.53. Publieksbereik
Onder publieksbereik wordt verstaan het inzetten van voor de aanvrager nieuwe methode(n)
gekoppeld aan specifieke geselecteerde doelgroepen, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden
afgeleid over de samenhang tussen deze methode(n) en doelgroepen.
Artikel 7.54. Adviescommissie
1. Over de artistiek-kwalitatieve en publieksbereikaspecten van subsidieaanvragen Cultuurbereik
kunnen Gedeputeerde Staten het advies inwinnen van een commissie van deskundigen.
2. De leden van de in het vorige lid genoemde commissie worden benoemd door Gedeputeerde
Staten.
3. Deze commissie van deskundigen brengt binnen zes weken na ontvangst van het verzoek
advies uit.
4. De vergaderingen van deze commissie van deskundigen zijn niet openbaar.
5. Gedeputeerde Staten kunnen een advies inwinnen bij de commissie van deskundigen voor
subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 7.52, eerste en tweede lid.
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Toelichting hoofdstuk 7. Bijzondere Bepalingen Jeugd, Sociale
Infrastructuur en Cultuur
Algemeen
Op 18 juni 2008 is door Provinciale Staten de beleidsnota ‘Samen & Overijssel – Jeugd, Sociale
Infrastructuur en Cultuur 2009-2012’ vastgesteld. In deze nota is het beleid voor de provincie, op de
terreinen van jeugd, sociale infrastructuur en cultuur vastgesteld voor de periode 2009 – 2012.
Deze nota vervangt de nota Sociale Actie 2005-2008. In het nieuwe beleid richt de provincie zich op
de versterking van sociale cohesie en participatie. Voor wat betreft het cultuurbeleid kiest de
provincie nadrukkelijk voor cultuur als factor voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. In
het beleid zijn scherpe keuzes gemaakt en dat geldt ook voor de instrumenten die worden gebruikt
bij de uitvoering.
Het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid van de provincie Overijssel ‘Nieuwe Bezems’ is door
Provinciale Staten vastgesteld op 24 oktober 2007. ‘Nieuwe Bezems’ staat in de eerste plaats voor
de vernieuwingen in het provinciale Jeugdbeleid. Provinciale Staten wil dat er in de jeugdzorg en het
preventieve Jeugdbeleid sneller en meer resultaten worden geboekt. Daarvoor zijn nieuwe
werkwijzen nodig, nieuwe instrumenten, nieuwe attitudes en nieuwe verhoudingen.
Gedeputeerde Staten moeten regels stellen om de uitwerking van deze nota, onder andere het
verstrekken van subsidies, goed te laten verlopen. De uitwerking van de nota Samen & Overijssel
2009 – 2012 is geregeld in hoofdstuk 7 van dit Uitvoeringsbesluit. De uitwerking van ‘Nieuwe
Bezems’ is nog niet geregeld in hoofdstuk 7 van dit Uitvoeringsbesluit. Wel is paragraaf 3 bestemd
voor jeugdzorg. In deze paragraaf is paragraaf 12 van de vorige versie van het Uitvoeringsbesluit,
ongewijzigd overgenomen. In 2009 zal paragraaf 3 jeugdzorg aangepast worden aan ‘Nieuwe
Bezems’.
Niet alleen hoofdstuk 7 is belangrijk. In hoofdstuk 1 zijn de algemene bepalingen geregeld die ook
op dit hoofdstuk van toepassing zijn. Wanneer er in hoofdstuk 7 niet nadrukkelijk wordt afgeweken
van hoofdstuk 1, zijn die bepalingen rechtstreeks van toepassing op dit hoofdstuk.
Paragraaf 1. Algemeen
In deze paragraaf zijn de bepalingen genoemd die voor heel hoofdstuk 7 van toepassing zijn. Deze
bepalingen hebben een algemeen karakter.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.1.
In dit artikel worden algemene begrippen die in hoofdstuk 7 met enige regelmaat terugkomen en
om een nadere verklaring vragen toegelicht. Op 18 juni 2008 hebben Provinciale Staten de
beleidsnota ‘Samen & Overijssel – Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur 2009-2012’ vastgesteld.
Hierin zijn de uitgangspunten, doelen en hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de periode
2009-2012 vastgelegd. Het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid van de provincie Overijssel ‘Nieuwe
Bezems’ is door Provinciale Staten vastgesteld op 24 oktober 2007. Hoofdstuk 7 van het
Uitvoeringsbesluit Subsidies 2007 is door Gedeputeerde Staten vastgesteld om uitvoering te geven
aan deze Nota. De uitvoering van het Jeugdbeleid is nog niet geregeld in dit hoofdstuk. Dit zal naar
verwachting in de tweede helft van 2009 gebeuren.
Artikel 7.2.
Dit artikel bepaalt dat Gedeputeerde Staten slechts die activiteiten kunnen bekostigen die passen
binnen de doelen en kaders van de Nota of de provinciale begroting.
Artikel 7.3.
Dit artikel regelt dat de kosten van dat deel van de activiteit dat al heeft plaatsgevonden niet
gesubsidieerd worden. Wanneer bijvoorbeeld de uitvoering van een project start op 1 september
2008, op 1 oktober 2008 de subsidieaanvraag ingediend is, zullen de reeds gemaakte kosten van 1
september tot en met 1 oktober 2008 niet door Gedeputeerde Staten bekostigd worden.
Artikel 7.4
Dit artikel regelt dat een subsidieaanvraag voor de start van de activiteit ingediend moet worden.
Hiermee wijken Gedeputeerde Staten af van de 13 weken zoals geregeld in artikel 1.13 Wel wordt
de aanvrager geadviseerd om de termijn van 13 weken aan te houden, omdat Gedeputeerde Staten
13 weken de tijd hebben om te beslissen over de subsidieaanvraag. Wanneer zeer kort voor de start
van het project wordt ingediend, dan loopt de aanvrager het financiële risico dat een gedeelte van
de activiteiten niet door Gedeputeerde Staten gesubsidieerd worden, zie artikel 7.3.
Artikel 7.5.
In sommige gevallen raadplegen Gedeputeerde Staten een onafhankelijke adviescommissie omtrent
een subsidieaanvraag. In dat geval wordt afgeweken van de reguliere behandeltermijn van 13
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weken. Gedeputeerde Staten beslissen dan in ieder geval binnen acht weken nadat het advies van
de adviescommissie is ontvangen.
Artikel 7.6.
Wanneer Gedeputeerde Staten de subsidieaanvraag positief beoordelen, en daarmee de subsidie
verleend wordt, kan de subsidieontvanger starten met het project. Deze start moet echter uiterlijk
binnen zes maanden nadat de verleningsbeschikking door Gedeputeerde Staten is verzonden
plaatsvinden. Dit betekent dat wanneer Gedeputeerde Staten op 1 september 2008 een
verleningsbeschikking verzenden, de activiteiten uiterlijk op 1 maart 2009 starten. Elke vertraging
hierin moet door de subsidieontvanger onmiddellijk aan Gedeputeerde Staten worden
gerapporteerd.
Artikel 7.7.
De aanvraag tot subsidievaststelling van een prestatiesubsidie wordt binnen zes maanden na afloop
van de activiteiten of het subsidietijdvak ingediend. Gedeputeerde Staten hebben deze termijn
verruimd van vier maanden tot zes maanden, om hiermee de subsidieaanvrager meer tijd te geven
om de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in dienen. Echter Gedeputeerde Staten adviseren
om de aanvraag tot vaststelling zo snel mogelijk in te dienen, want het resterende subsidiebedrag
kan pas ontvangen worden als de prestatiesubsidie is vastgesteld. Bij subsidieverlening wordt
namelijk maximaal 80% van het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald. De overige 20% ontvangt
de subsidieontvanger na vaststelling van de subsidie.
Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling.
Paragraaf 2. Steunfunctietaken
In deze paragraaf is geregeld hoe Gedeputeerde Staten organisaties inzetten om steunfunctietaken
uit te voeren (de tweedelijnsorganisaties) (Hoofdstuk 6 Nota). Organisaties die het maatschappelijke
veld en gemeenten (de eerstelijnsorganisaties) ondersteunen, kunnen door Gedeputeerde Staten
worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Gedeputeerde Staten nodigen
organisaties met rechtspersoonlijkheid met de kaderbrief ‘Steunfunctietaken 2009-2012’ uit om voor
1 oktober 2008 een subsidieaanvraag in te dienen. Gedeputeerde Staten vragen deze organisaties
aan te geven welke activiteiten zij zullen ondernemen in de periode 2009-2012 om aan de
steunfunctietaken uit de Nota uitvoering te geven. De uitvoering van die steunfunctietaken draagt
bij aan de instandhouding en versterking van de sociale en culturele infrastructuur in Overijssel. De
organisaties die steunfunctietaken uitvoeren ondersteunen het maatschappelijke veld en de
gemeenten. Het accent ligt op ondersteunen en nadrukkelijk niet op het uitvoeren van activiteiten
die tot de taken van de uitvoerende organisaties behoren.
Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie voor de periode 2009-2012. In 2013 zal de subsidie
echter worden vastgesteld. Daarom kan de organisatie die steunfunctietaken verricht de subsidie
flexibel inzetten. De organisaties ontvangen een doorlopend voorschot. Gedeputeerde Staten passen
de bevoorschotting jaarlijks aan, aan de gehanteerde index voor subsidies van de provinciale
begroting van dat jaar. De organisaties worden over deze aanpassing voor 1 januari schriftelijk
geïnformeerd.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.8.
Een organisatie kan verschillende steunfunctietaken uitvoeren.
Onder advies en informatieverstrekking wordt verstaan: het op verzoek van de uitvoerende
organisaties geven van voorlichting, advisering en documentatie- en informatieverstrekking. Tot
deze taak behoort ook het fungeren als expertisecentrum voor het maatschappelijke veld en de
gemeenten.
De steunfunctietaak onderzoek en innovatie betekent het adviseren en ondersteunen van het
maatschappelijk veld en de gemeenten bij innovatieve projecten en experimenten. Deze
steunfunctietaak is vooral gericht op het ontwikkelen van nieuwe methodieken.
De steunfunctietaak deskundigheidsbevordering en professionalisering is gericht op het beter in
staat stellen van vrijwilligers(organisaties) hun vrijwilligerswerk te doen en projecten uit te voeren
door middel van trainingen en begeleiding. Met deze steunfunctietaak wordt een beroep gedaan op
de specifiek aanwezige ervaring en deskundigheid bij de organisatie die een steunfunctietaak
uitvoert.
De steunfunctietaak onderhouden van netwerken in de Overijsselse samenleving richt zich er op dat
de organisatie die steunfunctietaken uitvoert de uitvoerende instellingen, gemeenten en andere
relevante organisaties in de provincies kent. Het verwerven en behouden van een kennisnetwerk is
van groot belang. Contacten tussen verschillende organisaties worden bevorderd en
kennisuitwisseling en afstemming wordt gestimuleerd. Dit vereist van organisaties die
steunfunctietaken verrichten regionale kennis, inzichten in netwerken en verhoudingen en een
proactieve houding.
Artikel 7.9.
In artikel 7.9 worden een drietal criteria opgesomd waaraan een organisatie die steunfunctietaken
uitvoert moet voldoen. Deze opsomming is limitatief, dit betekent dat aan alle voorwaarden moet
worden voldaan. Hierop gelden geen uitzonderingen. Gezien de aard van de steunfunctietaken is het
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noodzakelijk dat de organisatie die steunfunctietaken uitvoert beschikt over ervaring in de provincie
Overijssel. De organisatie ondersteunt gemeenten en uitvoerende organisaties. Deze ondersteuning
kan alleen dan goed verlopen indien de organisatie voldoende ervaring heeft in de provincie
Overijssel met betrekking tot de uitvoering van die steunfunctietaak. De organisatie moet deze
expertise kunnen aantonen door bijvoorbeeld te beschrijven sinds wanneer de organisatie actief met
betrekking tot deze steunfunctietaak in de provincie Overijssel werkzaam is. Ook moet er een
effectief netwerk zijn dat ook op de langere termijn wordt onderhouden. Daarnaast staat het de
organisaties vrij om ook andere activiteiten te ondernemen en andere geldstromen te genereren.
Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor de uitvoering van activiteiten die niet tot de
steunfunctietaken behoren. Een en ander mag niet leiden tot een ongewenste
belangenverstrengeling.
Artikel 7.10.
In de eerste plaats moeten bij de aanvraag de gegevens worden verstrekt zoals die van de
subsidieaanvrager in artikel 1.14 worden gevraagd. Naast die gegevens verstrekt de
subsidieaanvrager ook een plan van aanpak waarin wordt beschreven door middel van welke
prestaties een steunfunctietaak zoals bepaald in artikel 7.8 uitgevoerd wordt en hoe die prestaties
bijdragen aan de provinciale beleidsdoelen zoals omschreven in de Nota.
In de tweede plaats omschrijft de subsidieaanvrager in het plan van aanpak op welke wijze de
tevredenheid onder de afnemers, dus de gemeenten en het veld, jaarlijks gemeten wordt. De
steunfunctietaken worden nadrukkelijk uitgevoerd ter ondersteuning van het maatschappelijke veld
en de gemeenten. Daarom is het belangrijk dat de afnemertevredenheid gemeten wordt. Wanneer
een organisatie reeds over een dergelijke kwaliteit- of klanttevredenheidsmeting beschikt dan kan
daarbij worden aangesloten. Ook verstrekt de subsidieaanvrager een begroting met betrekking tot
de uitvoering van de steunfunctietaak: Gedeputeerde Staten willen inzicht hebben in de kosten van
de steunfunctietaken. Er kan worden volstaan met een zo goed mogelijke toedeling per
steunfunctietaak en een toelichting daarop. Wanneer er een direct verband bestaat tussen de kosten
en de steunfunctietaak zullen deze kosten rechtstreeks aan de steunfunctietaak worden
toegerekend. Als er sprake is van indirecte kosten, zoals de kosten van huisvesting, dan worden
deze kosten door middel van verdeelsleutels naar redelijkheid aan de betreffende steunfunctietaken
toegerekend. In de toelichting van de begroting wordt melding gedaan van de samenstelling van de
gemiddelde uurprijs voor de te leveren uren ondersteuning en de gehanteerde verdeelsleutel ten
aanzien van de toerekening van indirecte lasten. Ook moet worden beschreven hoe aan de criteria
uit artikel 7.9 wordt voldaan.
Artikel 7.11.
Wanneer Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidie te verlenen dient de subsidieontvanger
jaarlijks voor 1 februari, dus voor het eerst uiterlijk voor 1 februari 2010, een rapportage in. Dit
houdt verband met de jaarlijkse rapportage aan Provinciale Staten. In deze rapportage komen een
tweetal elementen terug. In de eerste plaats wordt gerapporteerd over de inhoudelijke voortgang
met betrekking tot de uitvoering van de steunfunctietaken. In de tweede plaats worden de
uitkomsten van de meting bij de afnemers over de tevredenheid genoemd. Deze
afnemertevredenheid weegt mee bij de beoordeling van de voortgang van de prestatieafspraken.
Artikel 7.12.
Gezien de lange periode waarvoor de subsidie wordt verleend kunnen omstandigheden zich
voordoen die een tussentijdse wijziging van de afspraken afdwingen. Dit artikel regelt onder welke
omstandigheden de prestatieafspraken gewijzigd kunnen worden. In de eerste plaats kunnen
Gedeputeerde Staten de prestaties in overleg met de subsidieontvanger wijzigen als daar op grond
van de besluitvorming van Provinciale Staten of de jaarlijkse voortgangsrapportage als bedoeld in
het vorige artikel aanleiding toe is. In de tweede plaats kan de subsidieontvanger in overleg met
Gedeputeerde Staten de prestatieafspraken wijzigen als de prestatieafspraken niet effectief
gerealiseerd kunnen worden door de gewijzigde vraag bij de afnemers of gemeenten. Wanneer deze
wijziging minder dan 10% van het jaardeel van de subsidie bedraagt, dan is er geen overleg vereist
met Gedeputeerde Staten, maar kan worden volstaan met een schriftelijke melding aan
Gedeputeerde Staten.
Paragraaf 3. Jeugdzorg
Het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid van de provincie Overijssel ‘Nieuwe Bezems’ is door
Provinciale Staten vastgesteld op 24 oktober 2007. ‘Nieuwe Bezems’ staat in de eerste plaats voor
de vernieuwingen in het provinciale Jeugdbeleid. Provinciale Staten wil dat er in de jeugdzorg en het
preventieve Jeugdbeleid sneller en meer resultaten worden geboekt. Daarvoor zijn nieuwe
werkwijzen nodig, nieuwe instrumenten, nieuwe attitudes en nieuwe verhoudingen.
De uitwerking van ‘Nieuwe Bezems’ is nog niet geregeld in deze paragraaf. Deze paragraaf is
ongewijzigd overgenomen en zal naar verwachting in de tweede helft van 2009 worden aangepast.
Wel is de nummering van de paragraaf en artikelen aangepast en achterhaalde informatie uit de
oorspronkelijke toelichting gehaald. Deze paragraaf was eerder paragraaf 12 van hoofdstuk 7 van
het Uitvoeringsbesluit.
De provincie heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het subsidiëren van de activiteiten van
Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en het zorgaanbod jeugdhulpverlening. Vanuit deze
verantwoordelijkheid stelt de provincie de subsidie en de daarvoor te leveren prestatie vast. De voor

12

Provinciaal blad nr. 2008 - 57

de diverse organisaties maximaal beschikbare bedragen zijn opgenomen in het (ontwerp)
Uitvoeringsprogramma jeugdzorg Overijssel 2009.
BJzO
De provincie ontvangt van het Rijk een Doeluitkering Bureau Jeugdzorg. Voor de taken als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel a van het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg stelt het Rijk
normprijzen per taak vast. Het betreft hier de zogenaamde justitiële taken van Bureau Jeugdzorg in
het kader van het uitvoeren van maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering. In de
doeluitkering is hiervoor een bedrag opgenomen dat resulteert door vermenigvuldiging van deze
landelijke normprijzen (P) met het aantal uitgevoerde justitiële taken (Q) in het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop de doeluitkering betrekking heeft (de zogenaamde t-1 systematiek, gebaseerd
op een 12-maandsgemiddelde).
Voor de overige niet-justitiële taken van BJzO is in de doeluitkering een bedrag begrepen dat is
gebaseerd op landelijk vastgestelde normprijzen.
De provinciale subsidiesystematiek van BJzO is op hoofdlijnen gelijk aan de landelijk gehanteerde
P-maal-Q-systematiek bij het vaststellen van de Doeluitkering Bureau Jeugdzorg. De landelijke
normprijzen die het Rijk hanteert zijn in relatie tussen Rijk en provincie een vast gegeven en
vormen de basis voor de vaststelling van de provinciale subsidie aan BJzO.
BJzO moet bij het uitvoeren van de taken zoveel mogelijk in staat worden gesteld aan te sluiten op
de feitelijke ontwikkeling van de behoefte gedurende het jaar. Daarom moet de subsidieaanvraag
gebaseerd zijn op een kwantitatieve prognose van de te verwachten omvang van de verschillende
taken van het bureau.
Afhankelijk van de vraagontwikkeling kan de werkelijke kwantitatieve inzet van taken hiervan
afwijken.
Bij het vaststellen van de prestatiesubsidie gaat de provincie uit van de werkelijke omvang van de
uitgevoerde taken en de daarvoor bij de subsidieverlening gehanteerde tarieven. Uitgangspunt
daarbij is dat de gerealiseerde taken, vermenigvuldigd met de vastgestelde tarieven overeenkomen
met de maximaal verleende prestatiesubsidie. Alleen wanneer het langs deze weg becijferde totale
bedrag lager is dan de maximaal verleende subsidie, kan een lagere prestatiesubsidie worden vastgesteld. Met deze systematiek wordt een maximale flexibiliteit voor BJzO gerealiseerd, om bij de
inzet van de beschikbare middelen optimaal aan te sluiten bij de behoefte aan de verschillende
taken. BJzO wordt daarmee uitdrukkelijk uitgenodigd de ruimte te benutten om die taken uit te
voeren die gelet op de vraag noodzakelijk zijn, binnen de grenzen van de aan haar door de provincie
maximaal verleende subsidie.
Uitzondering hierop vormt de subsidiëring van de taak als bedoeld in artikel 10, derde lid van de
WJZ, waaronder advies en deskundigheidsbevordering, het onderhouden van contacten met
algemene voorzieningen voor jeugdigen en het door vrijwilligers per telefoon laten adviseren van
jeugdigen. Evenals dit het geval is bij de bepaling van de doeluitkering door het Rijk wordt vanaf het
moment dat hiervoor de landelijke normtarieven bekend zijn door de provincie voor deze taak een
prestatiesubsidie berekend op basis van een bedrag per jeugdige inwoner in de provincie.
Zorgaanbod
Voor de subsidiëring van het zorgaanbod ontvangt de provincie een ‘doeluitkering zorgaanbod’ van
het Rijk.
Dit betekent dat deze uitkering gebaseerd wordt op de te verwachten aantallen geïndiceerde
zorgeenheden, vermenigvuldigd met een landelijke normprijs voor die zorgeenheden/bekostigingseenheden: prijs (p) x benodigde kwantiteit (q). Deze zorgeenheden worden landelijk
omschreven en vastgesteld en vormen daarmee de basis voor de bij provinciale subsidiëring te
hanteren bekostigingseenheden.
Met de invoering van de WJZ is onder meer beoogd te komen tot meer marktwerking in het zorgaanbod, onder andere met als doel een zo efficiënt en effectief mogelijk zorgaanbod te bereiken.
Daarom zijn de landelijke normprijzen voor de te leveren zorgeenheden niet bindend voor de te
hanteren tarieven bij de subsidiëring van de zorgeenheden door de provincie. De uiteindelijk door de
provincie gehanteerde tarieven per zorgaanbieder kunnen verschillen. Dit kan als prikkel worden
gebruikt om een zo efficiënt mogelijke uitvoering van zorg te realiseren. Wel vormt het – op basis
van de landelijke normprijzen vastgestelde – provinciale totaalbudget voor het zorgaanbod het
maximale financiële kader, waarbinnen een op de vraag afgestemd zorgaanbod door de provincie
gesubsidieerd moet worden.
Binnen de doeluitkering zorgaanbod moet de provincie voldoende zorgaanbod ‘inkopen’ bij zorgaanbieders, om de aanspraken op zorg van cliënten te kunnen waarborgen. Uitgangspunt daarbij is dat
de provincie over adequate informatie beschikt over de omvang van de door BJzO geïndiceerde
zorgeenheden en over de ontwikkeling hiervan.
In de subsidieaanvraag geeft de zorgaanbieder aan, voor welke zorgeenheden de subsidie wordt
aangevraagd. Ook geeft de zorgaanbieder aan voor hoeveel en tegen welk tarief voor de verschillende zorgeenheden subsidie wordt aangevraagd. Daarmee heeft de aanvraag het karakter van een
offerte.
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Mede op basis van de subsidieaanvraag en het inzicht in de benodigde zorg bepaalt de provincie
welke, hoeveel en tegen welk tarief zij zorgeenheden wenst in te kopen bij de zorgaanbieder. Dit
tarief hoeft niet gelijk te zijn aan de prijs die de zorgaanbieder in de aanvraag/offerte heeft
opgenomen. De zorgaanbieder en provincie kunnen hierover onderhandelen. Uiteindelijk stellen
Gedeputeerde Staten het tarief vast waartegen zij de desbetreffende zorgaanbieder wenst te
subsidiëren. Daarbij zal onder meer de gerealiseerde kostprijs van de zorgaanbieder in de voorgaande jaren betrokken worden.
In de beschikking tot subsidieverlening geeft de provincie aan welke, hoeveel en tegen welk tarief
zorgeenheden worden gesubsidieerd. Dit tarief hoeft niet gelijk te zijn aan de normprijzen die het
Rijk hanteert voor de vaststelling van de doeluitkering zorgaanbod en kunnen ook voor de verschillende zorgaanbieders verschillen. Ook de mate van detaillering van de zorgeenheden kan
afwijken van de landelijk vastgestelde eenheden. Wel moeten de tarieven van de eenheden
gedetailleerder zijn opgebouwd en op een transparante en controleerbare manier vertaald kunnen
worden naar het niveau van de eenheid van het Rijk.
De op deze manier berekende maximale subsidie wordt in principe alleen verleend voor de taken,
waarop de subsidie betrekking heeft, die worden uitgevoerd voor cliënten die voorafgaand aan de
zorg duurzaam verbleven in de provincie Overijssel.
De subsidieaanvraag van een zorgaanbieder moet gebaseerd zijn op een kwantitatieve prognose van
de te verwachten inzet van de verschillende zorgeenheden. Om zorgaanbieders bij het uitvoeren van
de zorg zoveel mogelijk in staat te stellen om gedurende het jaar aan te sluiten op de feitelijke
ontwikkeling van de vraag, geldt de kwantitatieve basis bij toekenning van de subsidie primair als
middel ter bepaling van het totaal toe te kennen subsidie voor de uitvoering van zorgeenheden.
Afhankelijk van de feitelijke vraagontwikkeling gedurende het jaar kan de werkelijke inzet van zorg
hiervan afwijken.
Bij het vaststellen van de subsidie gaat de provincie uit van de werkelijk geleverde aantallen
zorgeenheden en de daarvoor bij de verlening van subsidie vastgestelde tarieven. Uitgangspunt
daarbij is dat de gerealiseerde aantallen eenheden, vermenigvuldigd met de vastgestelde prijzen
overeenkomen met de maximaal verleende subsidie. Wanneer het langs deze weg totstandgekomen
totale bedrag lager is dan het maximaal toegekende subsidie, wordt een lagere subsidie vastgesteld.
Met deze systematiek wordt maximale flexibiliteit voor de zorgaanbieder gerealiseerd om bij de inzet
van zorg optimaal aan te sluiten bij de door BJzO in de indicatie vastgestelde behoefte aan zorg. Een
zorgaanbieder wordt daarmee, binnen de grenzen van de hen door de provincie maximaal verleende
subsidie, uitdrukkelijk uitgenodigd de ruimte te benutten om, mede gelet op haar zorgplicht, die
zorg te bieden die gelet op de vraag nodig is. Wel is het zo dat zorgaanbieders in beginsel slechts
die zorgeenheden kunnen uitvoeren, die bij de subsidieverlening door de provincie zijn aangegeven.
Met andere woorden indien bij een zorgaanbieder geen zorgeenheden in het kader van pleegzorg
worden gesubsidieerd, dan komt het uitvoeren van dergelijke eenheden in beginsel niet voor
subsidiëring door de provincie in aanmerking. Voor het uitvoeren van voor de zorgaanbieder nieuwe
zorgvormen is vooraf toestemming van de provincie nodig, die zich hierbij laat adviseren door BJzO.
Ten slotte komen alleen zorgeenheden in aanmerking voor subsidie indien hieraan een geldige
indicatie van BJzO aan ten grondslag ligt en die zijn uitgevoerd ten behoeve van een cliënt uit de
subsidiërende provincie, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie zoals bepaald in artikel 7.23.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.13
Dit artikel bevat de begripsbepalingen. De begrippen zoals opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg
zijn hier niet herhaald. Het onderdeel d heeft betrekking op het begrip zorgeenheid. In het Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg is op basis van het advies van Deloitte ‘Naar een nieuw stelsel voor de financiering van het jeugdzorgaanbod’, besloten tot invoering van een bekostigingsstelsel voor de provinciale doeluitkering zorgaanbod op basis van een systematiek van zorgeenheden.
Op grond van de WJZ zijn in het Besluit jeugdzorgaanspraken drie aanspraken op jeugdzorg vastgesteld: jeugdhulp, verblijf en observatiediagnostiek. Deze algemeen geformuleerde aanspraken
worden door middel van een indicatiebesluit van een Bureau Jeugdzorg gevestigd. Het
indicatiebesluit geeft daarbij een nadere concretisering van de aanspraken op basis van de eisen die
daaraan in het Besluit indicatiestelling zijn gesteld. Dit kan leiden tot meerdere concrete pakketjes
van zorg die door de zorgaanbieder dienen te worden geleverd en die tevens als eenheid dienen
voor de subsidiëring van het zorgaanbod.
Artikel 7.14
Dit artikel bevat de criteria voor het verlenen van prestatiesubsidies voor experimenten.
Artikel 7.15
Dit artikel bevat de grondslag/titel voor de subsidieverlening. Voor subsidiëring van BJzO komen in
aanmerking de taken zoals genoemd in de artikelen 5 (indicatiestelling e.d.) en 10 (justitiële taken)
van de WJZ. De subsidiëring van de overige uit de WJZ voortvloeiende taken maakt onderdeel uit
van de tarieven voor de taken als bedoeld in artikel 10, derde lid van de WJZ.
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Artikel 7.16.
Hierin is bepaald welke gegevens in de aanvraag moeten zijn opgenomen en welke documenten
moeten worden gevoegd bij de subsidieaanvraag.
Artikel 7.17.
In dit artikel zijn de bepalingen opgenomen over het afsluiten van bepaalde verzekeringen en het
voeren van de (cliënten)administratie. Zo zal het boekjaar samen moeten vallen met het kalenderjaar en zal een betrouwbaar beeld moeten ontstaan over de gegevens van cliënten, de omvang van
de uitgevoerde zorgeenheden en hieraan ten grondslag liggende indicatiebesluiten en financiële
gegevens.
Artikel 7.19.
Dit artikel regelt de inhoud waaraan het (inhoudelijke) verslag van de geleverde prestaties minimaal
dient te voldoen.
Gedeputeerde Staten kunnen aanvullende gegevens vragen over de uitgevoerde activiteiten
waarvoor subsidie is verleend. Deze vragen mogen geen wezenlijke verstoring van de dagelijkse
werkzaamheden teweegbrengen.
Artikel 7.20.
Dit artikel regelt de voorwaarden waaraan de financiële verantwoording minimaal dient te voldoen
en uit welke onderdelen deze bestaat. Ook wordt bepaald dat de verantwoording moet worden
voorzien van een accountantsverklaring die wordt ingericht volgens het model uit de landelijke
Regeling Bekostiging Jeugdzorg.
De jaarrekening van de subsidieontvanger moet voldoen aan de ministeriële richtlijnen.
Artikel 7.21.
In dit artikel zijn bepalingen over het toestaan van reserveringen en het vormen van vermogen
opgenomen.
Paragraaf 4. Senioren
Algemeen
In het huidige seniorenbeleid van de provincie staat het versterken van de zelfredzaamheid van
senioren centraal. Kennis en levenservaringen van senioren in de maatschappij worden zo lang
mogelijk ingezet op verschillende terreinen zoals: vrijwilligerswerk, mantelzorg en zelfstandigheid.
Dit kan worden gerealiseerd door middel van de subsidieregeling voor senioren. De subsidie is een
prestatiesubsidie. Dit betekent dat paragraaf 3 van hoofdstuk 1 van toepassing is op deze subsidie.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.24.
In dit artikel worden enkele begrippen die om een nadere verklaring vragen toegelicht. Voor wat
betreft het begrip onder b. moet het gaan om die zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie
gebruikelijk.
Artikel 7.25.
Een subsidie kan worden verleend voor het verrichten van een of meer van de in artikel 7.25
genoemde activiteiten. Een groot deel van de senioren doet vrijwilligerswerk of overweegt dit te
gaan doen. Vrijwilligerswerk is een middel tegen eenzaamheid en vergroot de eigen kracht van de
senioren. Daarom ondersteunen Gedeputeerde Staten activiteiten die zich richten op het behoud en
verwerving van seniore vrijwilligers. Bestaande organisaties kunnen meer senioren aantrekken
wanneer de vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk beter op elkaar afgestemd worden.
Gedeputeerde Staten ondersteunen organisaties, gemeenten en instellingen daarbij. Veel senioren
zijn mantelzorgers. Oudere mantelzorgers lopen echter een vergroot risico op overbelasting.
Wanneer zij voldoende ondersteund worden zijn zij in staat het langer vol te houden. Respijtzorg is
een verzamelterm voor een scala van voorzieningen dat mantelzorgers in de gelegenheid stelt hun
zorgtaken af en toe of regelmatig even helemaal over te laten aan een beroepskracht of een
vrijwilliger. Gedeputeerde Staten ondersteunen activiteiten die dergelijke voorzieningen ontwikkelen
of aanvullen. Gedeputeerde Staten ondersteunen partijen in het maatschappelijke veld die
samenwerken en netwerken vormen zodat vrijwilligerswerk, mantelzorg en palliatieve zorg beter op
elkaar aansluiten.
Artikel 7.26.
Gedeputeerde Staten zullen niet de totale kosten van de activiteiten subsidiëren. De
subsidieaanvrager moet altijd kunnen voorzien in 25% van de kosten. Het kan zijn dat deze 25% uit
eigen middelen bestaat, echter kan het ook zijn dat een andere partij 25% van de kosten draagt.
Wanneer een andere partij voorziet in 25% van de kosten moet dat blijken uit de begroting
Wanneer Gedeputeerde Staten reeds eerder een subsidie hebben verleend dan geldt deze subsidie
in ieder geval niet als cofinanciering. De activiteiten moeten plaats vinden in minimaal 3 Overijsselse
gemeenten. De gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--. Gedeputeerde
Staten streven naar grotere projecten. Daarom worden subsidieaanvragen onder een bedrag van €
10.000,-- niet in behandeling genomen. Naast deze criteria moet een subsidieaanvraag ook voldoen
aan de criteria genoemd in artikel 1.14.
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Paragraaf 5. Vrijwilligers
Algemeen
De provincie richt zich op de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers op regionaal niveau.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk op lokaal niveau. Dit is geregeld in de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met als uitgangspunt integratie en innovatie zet de
provincie vrijwilligerswerk ook in op verschillende terreinen zoals jeugd en cultuur, zoals blijkt uit
deze subsidieregeling.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.27.
Dit artikel regelt op welke thema’s Gedeputeerde Staten activiteiten subsidiëren. In de Nota Samen
& Overijssel wordt het vrijwilligerswerk breed ingezet.
Gedeputeerde Staten ondersteunen initiatieven die leiden tot een toename van het aantal
vrijwilligers in Overijssel, dit wordt onder andere bereikt door het verbeteren van het imago van het
vrijwilligerswerk.
De professionalisering en deskundigheidsbevordering van het vrijwilligerswerk wordt bereikt door de
inzet van verschillende instrumenten, zoals een kennisconsortium, een vrijwilligersprijs en het
opzetten van steunpunten. Gedeputeerde Staten ondersteunen initiatieven die hieraan bijdragen.
Het ontwikkelen van een provinciaal masterplan “promotie en innovatie vrijwillige
inzet/vrijwilligerswerk” is hiervan een voorbeeld.
Daarnaast worden ook activiteiten ondersteund die zich richten op de groei van het aantal jeugdige
vrijwilligers. Daarmee worden initiatieven ondersteund die het vrijwilligerswerk ten behoeve van
jongeren bevorderen. De maatschappelijke stage is een belangrijk instrument voor deze beoogde
groei. Daarom worden eveneens initiatieven ondersteund die leiden tot een groei van
maatschappelijke stages.
Ook worden initiatieven ondersteund die leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers in de
culturele sector. Gedeputeerde Staten ondersteunen daarom ook die initiatieven die leiden tot
professionalisering van de vrijwilligers in de culturele sector.
Gedeputeerde Staten subsidiëren activiteiten die bijdragen aan een provinciaal dekkend aanbod van
ondersteuningsvoorzieningen voor mantelzorgers.
Daarnaast ondersteunen Gedeputeerde Staten activiteiten die zich richten op het behoud en het
versterken van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Het begrip palliatieve zorg is toegelicht in
paragraaf 4, artikel 7.24 onder c.
Activiteiten die zich richten op de groei van het vrijwilligerswerk door en voor minderheden worden
tot slot ook door Gedeputeerde Staten ondersteund. Het begrip minderheid moet in deze zin breed
worden opgevat: mensen met andere leefwerelden, opvattingen, gewoonten of culturen en mensen
die vanwege hun seksuele geaardheid, handicap, afkomst of geloof minder zijn opgenomen in onze
samenleving worden ook onder dit begrip verstaan.
Artikel 7.28.
Gedeputeerde Staten zullen niet de totale kosten van de activiteiten subsidiëren. De
subsidieaanvrager moet altijd kunnen voorzien in 25% van de kosten. Het kan zijn dat deze 25% uit
eigen middelen bestaat, echter kan het ook zijn dat een andere partij 25% van de kosten draagt.
Wanneer een andere partij voorziet in 25% van de kosten moet dat blijken uit de begroting.
Wanneer Gedeputeerde Staten reeds eerder een subsidie hebben verleend dan geldt deze subsidie
in ieder geval niet als cofinanciering. De activiteiten moeten plaats vinden in minimaal 3 Overijsselse
gemeenten. De gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--. Gedeputeerde
Staten streven naar grotere projecten. Daarom worden subsidieaanvragen onder een bedrag van €
10.000,-- niet in behandeling genomen. Naast deze criteria moet een subsidieaanvraag ook voldoen
aan de criteria genoemd in artikel 1.14. Gedeputeerde Staten willen door het verlenen van deze
subsidie een groei van minstens 10% zien van het aantal vrijwilligers wanneer de activiteiten zich
richten op de onder a, d, e, j, en k genoemde prioriteiten.
Paragraaf 6. Stimuleringsregeling vrijwilligers
Algemeen
Een vrijwilligersorganisatie kan subsidie ontvangen als bijdrage in de bestuurskosten, de kosten van
de activiteiten en de kadertraining. Reeds gevestigde vrijwilligersorganisaties in Overijssel worden
hierdoor gestimuleerd om meer vrijwilligers te werven en behouden. De subsidie wordt bij de
verlening direct vastgesteld en uitbetaald. Er hoeft achteraf geen verantwoording te worden
afgelegd. Of de activiteiten passen binnen de Nota Samen & Overijssel wordt bij de aanvraag
getoetst.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.30.
Dit artikel geeft aan dat ook paragraaf 2 van hoofdstuk 1 van toepassing is op deze
subsidieregeling. Wanneer er niet nadrukkelijk van de bepalingen in paragraaf 2 van hoofdstuk 1
wordt afgeweken, dan zijn die artikelen rechtstreeks van toepassing.
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Artikel 7.31.
In dit artikel staan de criteria waaraan voldaan moet worden om voor deze subsidie in aanmerking
te komen. Het eerste criterium geeft aan dat de organisatie gevestigd moet zijn in de provincie
Overijssel. Het tweede criterium geeft aan dat de organisatie hoofdzakelijk werkzaam is in minimaal
drie Overijssels gemeenten. Landelijke organisaties zijn uitgesloten van deze subsidieregeling.
Artikel 7.33.
Een subsidieaanvraag moet uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop het
subsidietijdvak betrekking heeft ingediend worden. Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend
worden niet in behandeling genomen. Wanneer de organisatie in 2010 in aanmerking wil komen
voor deze subsidie dan moet de aanvraag uiterlijk op 1 oktober 2009 ingediend zijn.
Artikel 7.34.
Aanvullend op hetgeen geregeld in artikel 1.10, moet bij de aanvraag een opgaaf worden gedaan
van het gemiddelde aantal vrijwilligers van de organisatie van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarop de subsidie betrekking heeft
Artikel 7.35.
In artikel 1.11 is vermeld dat Gedeputeerde Staten binnen acht weken na ontvangst van de
subsidieaanvraag beslissen omtrent de subsidievaststelling. In dit artikel wordt hier nadrukkelijk van
afgeweken. Gedeputeerde Staten beslissen binnen acht weken nadat de uiterste termijn voor het
indienen van een aanvraag is verstreken. In artikel 7.33 is bepaald dat de aanvraag uiterlijk op 1
oktober ingediend moet zijn. Binnen acht weken na 1 oktober, dat is dus uiterlijk 26 november,
hebben Gedeputeerde Staten een beslissing genomen omtrent de subsidieaanvraag.
Paragraaf 7. Zorg
Algemeen
Gedeputeerde Staten willen dat er ingespeeld wordt op de behoeften van zorgvragers. De zorg moet
vraaggericht zijn. Daarom worden initiatieven die leiden tot een goede belangenbehartiging in zorg
en welzijn ondersteund. Samenwerking en de bundeling van belangenbehartiging zullen leiden tot
een betere kwaliteit van zorg.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.36.
In dit artikel worden de activiteiten genoemd die voor een subsidie in aanmerking komen. Belangen
worden beter behartigd wanneer de zorg vraaggericht is. Onder zorg wordt zowel de feitelijk
geleverde zorg bedoeld als de organisatie van de zorg. Initiatieven die leiden tot een vraaggericht
aanbod van zorg kunnen door Gedeputeerde Staten worden ondersteund. Ook willen Gedeputeerde
Staten een verregaande samenwerking en een bundeling van de belangenbehartiging voor iedere
doelgroep: senioren, allochtonen, mantelzorgers en jeugd. Zoveel mogelijk gebeurt dit aan de hand
thema’s mobiliteit, participatie, kwaliteit, keuzevrijheid en palliatieve zorg. Dit komt namelijk de
kwaliteit van zorg ten goede.
Artikel 7.37.
Een aanvraag voldoet aan de criteria genoemd in artikel 7.37: met het IZIT-programma (Innovatie
van Zorg door ICT Twente) is in het verleden een flinke impuls gegeven aan de innovatie in de zorg.
Via het innovatieprogramma worden innovatieve projecten in de zorg ondersteund, met name
wanneer deze gericht zijn op de inzet van vernieuwende technologie. Gedeputeerde Staten zullen
niet de totale kosten van de activiteiten subsidiëren. De subsidieaanvrager moet altijd kunnen
voorzien in 25% van de kosten. Het kan zijn dat deze 25% uit eigen middelen bestaat, echter kan
het ook zijn dat een andere partij 25% van de kosten draagt. Wanneer een andere partij voorziet in
25% van de kosten moet dat blijken uit de begroting Wanneer Gedeputeerde Staten reeds eerder
een subsidie hebben verleend dan geldt deze subsidie in ieder geval niet als cofinanciering. De
activiteiten moeten plaats vinden in minimaal 3 Overijsselse gemeenten. De gevraagde en de te
verlenen subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--. Gedeputeerde Staten streven naar grotere
projecten. Daarom worden subsidieaanvragen onder een bedrag van € 10.000,-- niet in behandeling
genomen. Naast deze criteria moet een subsidieaanvraag ook voldoen aan de criteria genoemd in
artikel 1.14.
Paragraaf 8 Archeologie
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.38.
artikel 7.39 bepaalt dat Gedeputeerde Staten ook subsidie kunnen verlenen voor het doen van een
archeologisch vooronderzoek op locatie. Dit vooronderzoek kan bestaan uit een bureauonderzoek,
het maken van proefsleuven en het doen van grondboringen. Andere vormen van vooronderzoek
worden niet door Gedeputeerde Staten gesubsidieerd.
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Artikel 7.39.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de activiteiten genoemd in dit artikel. De
provincie wil in het kader van het Maltaverdrag het belang van de archeologie meer uitdragen en
steunt daartoe projecten en activiteiten die tot doel hebben de bevolking te betrekken dan wel
kennis te laten nemen van de vondsten. Het betreft hier de artefacten, maar ook historische
gevormde landschappelijke overblijfselen. Bij de aanvraag worden de gegevens verstrekt zoals
gevraagd in artikel 1.14.
Artikel 7.40.
Subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 7.39 moeten voldoen aan het criterium dat een deskundige
organisatie voldoende betrokken is bij het project.
Artikel 7.41.
In dit artikel staat de grondslag van de subsidie. Gedeputeerde Staten verlenen voor verschillende
activiteiten subsidie. Daarom is er per activiteit een verschillende subsidiegrondslag. Tevens staan in
dit artikel de maximale te verlenen subsidiebedragen vermeld. Een subsidie onder deze
subsidieregeling zal nooit meer bedragen dan de bedragen genoemd in dit artikel.
Artikel 7.42.
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidieaanvraag ter advisering voorleggen aan de provinciale
Monumentencommissie. De monumentencommissie brengt binnen zes weken advies uit aan
Gedeputeerde Staten. Wanneer Gedeputeerde Staten het advies van de Monumentencommissie
hebben ontvangen zullen zij binnen acht weken een besluit nemen over de subsidieaanvraag.
Paragraaf 9. Restauratieachterstanden Rijksmonumenten
Algemeen
Een aantal Overijsselse rijksmonumenten kampt nog met een restauratieachterstand waardoor zij
niet kunnen instromen in de onderhoudsregeling van het Rijk. Met deze subsidie kunnen
rijksmonumenten die achterstand wegwerken zodat zij kunnen instromen in de onderhoudsregeling
van het Rijk op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM).
Artikel 7.43.
In dit artikel worden enkele begrippen uit deze subsidieregeling toegelicht. Deze subsidie is bedoeld
om in te kunnen stromen in de onderhoudsregeling van het Rijk. Onder rijksbijdrage wordt verstaan
een subsidie op grond van de Regeling Rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand
2006/2007. Slechts die kosten die in de Rijksregeling expliciet genoemd worden zijn subsidiabel.
Een voorbeeld van de subsidiabele kosten zijn de kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op het
voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade. In ieder geval niet subsidiabel zijn de
kosten die voortvloeien uit veranderd gebruik of gericht zijn op comfortverbetering.
Artikel 7.44.
Wanneer een rijksmonument onder de definitie van artikel 7.43 onder a. valt dan kunnen
Gedeputeerde Staten voor dat rijksmonument een subsidie verlenen, wanneer het tenminste voldoet
aan de criteria genoemd in artikel 7.44. Voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie is dat het
te restaureren object reeds een toegezegde rijksbijdrage heeft of dat de financiering voor 85%
anders is geregeld. Een subsidieaanvraag moet in ieder geval voordat de restauratie start ingediend
zijn bij de provincie. De provincie subsidieert alleen die monumenten waarvan de restauratie nog
niet is begonnen. De restauratie van het rijksmonument moet nog niet zijn begonnen, maar het
restauratieplan moet wel klaar zijn. Wanneer Gedeputeerde Staten hebben besloten om de subsidie
te verlenen, dan moet binnen een jaar nadat de subsidieaanvrager deze beschikking heeft
ontvangen, gestart worden met de restauratie.
Artikel 7.45.
Deze subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de restauratiekosten. Dit betekent dat wanneer de
restauratie van een Rijksmonument € 10.000,-- bedraagt, de provincie voor ten hoogste € 1.500,-een subsidie kan verlenen.
Paragraaf 10. Podiumplan
Algemeen
Gedeputeerde Staten willen ervoor zorgen het Oost-Nederlandse gesubsidieerde kwalitatief
hoogwaardige aanbod van podiumkunsten meer publiek bereikt. De gemeenten dragen zorg voor
accommodaties en de basisprogrammering, het Rijk zorgt voor een divers aanbod. De provincies
zorgen voor distributie, afstemming, kwaliteitsbevordering en voldoende spreiding van aanbod.
Daarom zet de provincie Overijssel in op het versterken van het publieksbereik en borduren wij
voort op bestaande successen. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de samenwerking
tussen Oost-Nederlandse producerende instellingen en kleinschalige theater.
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.46.
Gedeputeerde Staten willen ervoor zorgen dat het gesubsidieerde Oost-Nederlandse aanbod meer
publiek bereikt en hebben daarom deze regeling opgesteld. Dit moet leiden tot een toename van
35% van dit aanbod op de Overijsselse podia in 2012.
Artikel 7.47.
Dit artikel is bedoeld om enerzijds enige mate van professionaliteit van de aanvragende podia te
waarborgen en anderzijds de regeling te beperken tot de kleinere podia, omdat die qua structuur en
organisatie deze regeling verreweg het hardste nodig hebben. Van de deelnemers wordt een actieve
rol binnen het OKTO gevraagd om te waarborgen dat het theater betrokken acteert in de onderlinge
samenwerking en afstemming en organisaties elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen
leren op dit gebied.
Artikel 7.48.
Voor uitkoopsom kan ook garantiebedrag worden gelezen (ingeval het theatergezelschap niet wordt
uitgekocht, maar op basis van recette-opbrengst wordt betaald).
Artikel 7.50.
Gedeputeerde Staten kunnen een adviescommissie van deskundigen instellen, een opdracht
verlenen aan een kunstmarketeer, of op andere wijze voorzien in de monitoring en visitatie met
betrekking tot het realiseren van het meerjarenplan. Subsidieontvangers dienen mee te werken aan
de onderzoeken die door deze deskundigen worden opgezet en uitgevoerd.
Paragraaf 11. Cultuurbereik
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.51.
De provincie wil activiteiten ondersteunen die op een bijzondere manier een breed of nieuw publiek
bereiken. Van een nieuw publiek is sprake als het beoogde publiek nog niet of nauwelijks bekend is
met de cultuuruitingen die worden aangeboden. Een breed publiek is een divers samengesteld
publiek, waaronder zich ook nieuw publiek bevindt. Een breed publiek is dus méér dan een goot
publiek. Het is belangrijk dat de aanvrager goed weet welke publieksgroepen hij/zij wil bereiken en
welk deel daarvan nieuwe publiek is. De manier waarop het publiek wordt getrokken, moet
ongebruikelijk en verrassend zijn en nieuwe inzichten opleveren over de relatie tussen cultuur en
(potentieel) publiek.
Artikel 7.52.
Dit artikel noemt alle vereisten waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen.
Voor de steden Enschede, Hengelo en Zwolle gelden aanvullende criteria. Er moet aantoonbaar
worden voorzien in cofinanciering door bijvoorbeeld een begrotingsdocument, schriftelijke toezegging door B&W, collegebesluit of raadsbesluit. Aan de hoogte van de gemeentelijke cofinanciering
worden geen eisen gesteld. De provinciale subsidie is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeenten
Enschede, Hengelo of Zwolle.
Artikel 7.54.
In dit artikel is de adviescommissie cultuur opgenomen. Gedeputeerde Staten kunnen adviezen over
subsidieaanvragen cultuurbereik inwinnen bij de adviescommissie cultuur.
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II.

Hoofdstuk 8, paragraaf 8.29 van het Ubs, komt als volgt te luiden:

Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen Landelijk Gebied
Paragraaf 8.29. Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2)
Artikel 8.123. Begripsbepaling
a. Cultureel erfgoed: gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn overgebleven, die het
waard zijn om behouden te blijven en die bijdragen aan de karakteristieke identiteit van het
gebied.
b. Herstel- en restauratiewerkzaamheden: noodzakelijke renovatie werkzaamheden aan gevels,
(rieten) daken en cultuurhistorische elementen, als bijvoorbeeld herstel voegwerk (knipvoeg,
snijvoeg, platvol), inboetwerk (vervangend metselwerk invoegen in bestaand), herstel
oorspronkelijke kozijnindeling, herstel/vervanging houten gevelbeschieting, herstel/vervanging
dakkapel, herstel/vervanging goot/gootomtimmering/windveren, herstel cultuurhistorische
elementen op een erf of landgoed, zoals stookhok/bakhuis/hooiberg en tuinornamenten, een en
ander ter beoordeling van de Monumentenwacht.
c. Transformatie- en haalbaarheidsstudies: onderzoeken op welke wijze een verandering van
functionaliteit het betreffende cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en exploitatie kan geven.
d. Integrale aanpak: in het project worden niet alleen de gebouwen of bouwwerken maar ook de
groene cultuurhistorische (landschaps-) elementen meegenomen.
e. Gebundelde aanpak: individuele particuliere aanvragen maken onderdeel uit van een grotere
projectaanvraag met meer dan één eigenaar.
Artikel 8.124. Subsidiabele activiteiten
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de uitvoering van herstel- en
restauratiewerkzaamheden aan cultureel erfgoed binnen een gebundelde aanpak, waardoor er
een substantiële bijdrage wordt geleverd aan behoud, herstel of ontwikkeling van de
karakteristieke identiteit van het gebied, inclusief voorbereidende werkzaamheden. Bij een
integrale aanpak is paragraaf 8.16 van toepassing op de groene elementen.
2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:
a. planontwikkeling in de vorm van transformatie- en haalbaarheidsstudies op het gebied van
behoud, herstel en duurzame (her)bestemming van cultureel erfgoed, uitgezonderd
agrarisch en industrieel erfgoed, zoals genoemd in hoofdstuk 5, paragraaf 3;
b. de uitvoering van projecten gericht op het realiseren van een duurzame herbestemming
van cultureel erfgoed, gebaseerd op een plan als bedoeld onder a;
3. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de uitvoering van projecten op het
gebied van erfgoededucatie en toerisme in relatie tot cultureel erfgoed.
Artikel 8.125. Criteria
De aanvraag voldoet aan de volgende criteria:
a. er is in voldoende mate sprake van advisering door een deskundige organisatie;
b. de werkzaamheden dienen door professionals met relevante expertise uitgevoerd te worden;
c. als de subsidie een steunmaatregel is dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de deminimisverordening dan wel aan artikel 3 van de Vrijstellingverordening MKB.
Artikel 8.126. Grondslag
1. De subsidie voor uitvoering als bedoeld in artikel 8.124, eerste lid, bedraagt 20% voor
werkzaamheden aan woonhuizen en bedrijfsgebouwen die in het kader van de reguliere
bedrijfsvoering worden gebruikt, en 50% voor overige gebouwen en bouwwerken met een
maximum subsidiebedrag van € 200.000,-- per aanvraag. Hiervan wordt ten hoogste 10%
besteed aan voorbereidende werkzaamheden.
2. De subsidie voor planontwikkeling als bedoeld in artikel 8.124, tweede lid onder a, bedraagt
50% van de totale kosten met een maximum subsidiebedrag van € 25.000,--.
3. De subsidie voor uitvoering als bedoeld in artikel 8.124 tweede lid onder b, bedraagt 40% van
de totale kosten tot een maximum subsidiebedrag van € 75.000,-- per projectplan.
4. De subsidie als bedoeld in artikel 8.124 derde lid, bedraagt voor project gericht op erfgoededucatie maximaal € 25.000,-- in combinatie met een bijdrage aan toeristische arrangementen
maximaal € 35.000,Artikel 8.127. Indieningstermijn
In afwijking van artikel 1.13 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele jaar worden
ingediend.
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Artikel 8.128. Monumentencommissie
Een subsidieaanvraag wordt, indien nodig, voor advies voorgelegd aan de Monumentencommissie,
die binnen zes weken een advies aan Gedeputeerde Staten uitbrengt.
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Toelichting paragraaf 8.29. Behoud en bescherming cultureel erfgoed
(pMJP 4.3.2)
Algemeen
Het programma Behoud en Bescherming Cultureel Erfgoed richt zich op drie verschillende typen
projecten:
•
herstel en restauratiewerkzaamheden binnen een gebundelde aanpak. Een gebundelde aanpak
levert robuuste projecten op die een belangrijke impuls geven aan het versterken van de
karakteristieke identiteit van een gebied of streek.
•
planvorming en uitvoering met als doel het behoud van cultureel erfgoed door herbestemming
en het zoeken naar nieuwe economische dragers. Met uitzondering van agrarisch en industrieel
erfgoed die een beroep kunnen doen op het programma re-animatie agrarisch en industrieel
erfgoed, zie paragraaf 5.3.
•
projecten op het gebied van educatie en toerisme in relatie tot cultureel erfgoed. Hiermee wordt
de kennis, beleving en waardering van cultureel erfgoed bevorderd.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 8.124
1. Een gebundelde aanpak wil zeggen dat aan meerdere gebouwen en bouwwerken van meerdere
eigenaren herstel- en restauratiewerkzaamheden plaatsvinden binnen één gezamenlijk project
en subsidieaanvraag. Het doel is om een duurzame en substantiële bijdrage te leveren aan het
versterken van de karakteristieke identiteit van een gebied. Een gebundelde aanpak bevordert
de gezamenlijke bewustwording van de waarde van het cultureel erfgoed en stimuleert
individuele eigenaren om mee te doen. Een gebundelde aanpak wordt bij voorkeur
gecombineerd met een integrale aanpak, dat wil zeggen dat naast de gebouwen en bouwwerken
tevens de ‘groene’ cultuurhistorische elementen, zoals landschapselementen, erfbeplanting,
tuinaanleg e.d. worden hersteld. De gebundelde aanpak uit paragraaf 8.29 kan hiervoor worden
gecombineerd met paragraaf 8.16, kwaliteit cultuurlandschap binnen één project en
subsidieaanvraag.
Om te waarborgen dat de werkzaamheden op cultuurhistorisch en kwalitatief verantwoorde
wijze worden uitgevoerd is begeleiding en advisering door een deskundige organisatie vereist.
Organisaties zoals Monumentenwacht, Het Oversticht en Landschap Overijssel beschikken
hiervoor over de nodige expertise en ervaring. Zij kunnen ook optreden als trekker van het
integrale project.
2.

Cultureel erfgoed blijft het beste behouden wanneer het een functie en duurzame economische
drager heeft. Wanneer een gebouw of bouwwerk zijn oorspronkelijke functie verloren heeft, zijn
restauratie en herstelwerkzaamheden niet voldoende maar moet er in de eerste plaats naar een
nieuwe bestemming worden gezocht. Daarbij moet onderzocht worden op welke wijze een
gebouw of bouwwerk op een verantwoorde wijze kan worden aangepast aan de nieuwe functie,
met respect voor de bestaande cultuurhistorische waarde. Voor deze planontwikkeling kan
subsidie worden aangevraagd op grond van artikel 8.124 lid 2 sub a.
Cultureel erfgoed in de vorm van agrarisch en industrieel erfgoed kan voor het opstellen van
een dergelijk transformatieplan een beroep doen op het programma re-animatie agrarisch en
industrieel erfgoed, zie paragraaf 5.3. De subsidie op grond van artikel 8.124 lid 2 sub a kan
worden verleend voor transformatie en haalbaarheidsstudies voor overige vormen van cultureel
erfgoed, bijvoorbeeld kerken en andere religieuze gebouwen, scholen en dergelijke.
Op voorwaarde dat er een transformatie of haalbaarheidsstudie als genoemd onder 8.124 lid 2
sub a is uitgevoerd is er een subsidie mogelijk voor de uitvoering van het plan op basis van
artikel 8.124 lid 2 sub b.

3.

Tevens bestaat de mogelijkheid voor een subsidie op het gebied van erfgoededucatie en
toerisme in relatie tot cultureel erfgoed, die in belangrijke mate bijdragen aan de
bewustwording ten aanzien van ons culturele erfgoed. Het gaat hierbij om educatieve impulsen
in het verlengde van het overig bepaalde in deze regeling, dus met betrekking tot de beleving
van de historische ruimtelijke inrichting in relatie met de bebouwing, het landschap, en de
geschiedenis van het gebied. Dit kan zo wel op lokale als regionale schaal plaatsvinden.

Artikel 8.125
Voorop staat dat cultureel erfgoed op een verantwoorde wijze wordt behouden en dat met het
behoud een bijdrage wordt geleverd aan de karakteristieke identiteit van het gebied. Ook moet
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worden vastgesteld of en op welke wijze restauratie en herstelwerkzaamheden moeten worden
uitgevoerd. Om dit te waarborgen is advisering door een deskundige organisatie een vereiste en
moeten de werkzaamheden door professionals met relevante expertise worden uitgevoerd.
Artikel 8.126
Gebouwen en bouwwerken die een functie hebben als woonhuis of bedrijfsgebouw die in het kader
van de reguliere bedrijfsvoering wordt gebruikt, worden reeds onderhouden vanwege hun huidige
gebruiksfunctie. Overige gebouwen of bouwwerken, zoals bakhuizen, hooibergen, tuinornamenten
en dergelijke zijn het meest kwetsbaar omdat zij geen directe economische gebruikswaarde meer
hebben. Daarom is voor herstel en restauratiewerkzaamheden aan deze objecten een hoger
subsidiepercentage van 50% van toepassing.
Artikel 8.128.
Om te oordelen of de kwaliteit van het project en de uit te voeren werkzaamheden voldoende zijn
gewaarborgd kunnen Gedeputeerde Staten deze ter advisering voorleggen aan de
Monumentencommissie.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

Provinciaal blad nr. 2008 - 57

23

