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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

27 januari 2008

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

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs).
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 6 januari 2009, kenmerk 2008/0178369.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
maken bekend dat zij bij besluit van 6 januari 2009, kenmerk 2008/0178369, het Uitvoeringsbesluit
subsidies Overijssel 2007 (Ubs) als volgt hebben gewijzigd:

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

Hoofdstuk 1. Algemeen
Supparagraaf 3.1. Niet per boekjaar te verstrekken prestatiesubsidies

Artikel 1.19. Gegevens en bescheiden bij aanvraag tot vaststelling prestatiesubsidie
Lid 3 komt te vervallen.
Er wordt een nieuw artikel 1.19a toegevoegd:
Artikel 1.19a. Verantwoordingssystematiek specifieke uitkeringen (Sisa)
1. In afwijking van artikel 1.19 dienen gemeenten de regelingen die worden genoemd in de
‘Kruisjeslijst ontvangende medeoverheden’ jaarlijks te verantwoorden volgens het Sisa-principe.
2. Bij afronding van een project geldt de Sisa-verantwoording tevens als aanvraag tot vaststelling
van de subsidie.
Algemene toelichting bij artikel 1.19a
De kern van Sisa is dat de provincie Overijssel bij het doorgeven van specifieke uitkeringen via
bijvoorbeeld subsidies naar informatie vraagt die zoveel mogelijk aansluit bij de informatiebehoefte
en verantwoordingsmomenten van de gemeente. Dat betekent dat de provincie in principe voldoende heeft aan een jaarverslag en de jaarrekening van de subsidieontvangende gemeente. Deze
jaarstukken moeten met een bijlage, waarin de verantwoordingsinformatie staat opgenomen, ieder
jaar volgend op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd, uiterlijk 15 juli via het CBS bij de
provincie worden aangeleverd.
Dit houdt in dat:
a. de provincie Overijssel gebruikmaakt van de reguliere jaarstukken van de gemeente: het jaarverslag en de jaarrekening die een accountant heeft voorzien van een rechtmatigheidsoordeel;
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b.

c.
d.

e.

van de voor de specifieke uitkering door de accountant gecontroleerde apart voorgeschreven
verantwoording wordt afgezien. In plaats daarvan wordt de noodzakelijke met name financiële
beleidsinformatie per specifieke uitkering opgenomen in een bijlage bij de (reguliere) jaarrekening en tijdens de jaarrekening controle door de accountant gecontroleerd;
met uitzondering van de onder punt b genoemde financiële verantwoordingsplicht blijven de
voorwaarden die in de beschikking of overeenkomst hebben gestaan van kracht;
wat betreft het verantwoordingsmoment wordt aangesloten bij de procedure die voor de
reguliere jaarstukken geldt: uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op het jaar of tijdvak waar
over verantwoording moet worden afgelegd aan de provincie worden de stukken via het CBS bij
de provincie aangeleverd;
na ontvangst van de verantwoordingsinformatie kan de provincie Overijssel de regeling
financieel vaststellen. Hierbij kan worden vertrouwd op de van de gemeente ontvangen
gecertificeerde jaarstukken, welke zijn getoetst aan de afgesproken controles. Daarbij wordt
ook het rapport van de bevindingen van de accountant en in het bijzonder de hierin opgenomen
tabel met fouten en onzekerheden bij de vaststelling van de specifieke uitkering betrokken. Op
basis van de verkregen verantwoordingsinformatie vindt vervolgens de inhoudelijke toets bij de
provincie plaats. Dit kan leiden tot nadere vragen of maatregelen vanuit de provincie.

Artikelsgewijze toelichting
Lid 1
De kruisjeslijst ontvangende medeoverheden (kruisjeslijst sisa) en het format worden jaarlijks aangepast en gepubliceerd op de website van het Ministerie van BZK. Voor 2008 vallen de volgende
regelingen onder de verantwoordingssystematiek van de sisa-medeoverheden:
1. Actieplan cultuurbereik;
2. Geldstroom beeldende Kunst en Vormgeving (GBKV);
3. Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV2);
4. Externe Veiligheid;
5. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU);
6. Besluit Locatiegebonden subsidies;
7. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL/RSL Overijssel);
8. Bodemsanering.
De Sisa-systematiek wordt voor bovenstaande regelingen toegepast op alle openstaande beschikkingen en/of tweezijdige rechtshandelingen waaruit informatieverplichtingen voortvloeien. Uitzondering hierop vormen:
•
de regeling bodemsanering, daar wordt deze systematiek toegepast voor alle na 1 januari 2008
aangegane overeenkomsten;
•
verzoeken tot vaststelling voorzien van een accountantsverklaring die in het jaar 2008 bij de
provincie zijn ingediend. U behoeft zich slechts eenmalig te verantwoorden.
Lid 2
In de Invulwijzer sisa medeoverheden Overijssel is per regeling aangegeven hoe het verzoek tot
vaststelling dient te worden gedaan.
Artikel 1.23. Toepasselijkheid andere bepalingen
In lid 2 wordt artikel 1.19, lid 3, vervangen door artikel 1.19a.

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen Economie, Milieu en Toerisme
Paragraaf 1. Europese programma’s Doelstelling 2 en LEADER+, wordt in zijn geheel
vervangen door:

Paragraaf 1. Operationeel Programma EFRO 2007-2013
Artikel 3.1
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen aan projecten die passen binnen:
•
het Operationeel programma EFRO 2007-2013 Regio Oost-Nederland, zoals goedgekeurd door
de Europese Commissie d.d. 27 juli 2007, nr. C(2007) 3724.
De toelichting behorende bij paragraaf 3.1. Europese programma’s Doelstelling 2 en LEADER+ komt
te vervallen.
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Subparagraaf 2.6. Economische innovatie

Artikel 3.48. Criteria
In artikel 3.48 worden de leden 1 en 2 samengevoegd tot een nieuw lid 1 en worden de leden 3 en 4
vernummerd naar de leden 2 en 3.
1. 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, de Innovatieagenda Oost-Nederland, het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht), gebiedsprogramma Zwolle-IJsselvecht, Economische Visie Stedendriehoek en het
INTERREG IV.A-programma ‘Deutschland-Nederland’.
Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.49a, Indieningstermijn aanvraag, wordt het volgende
toegevoegd:
Meer informatie over het Programma Economische Innovatie: http://provincie.overijssel.nl/beleid/
economie/programma.

Subparagraaf 2.7. Kennispark Twente

Artikel 3.50. Criteria
In lid 1 wordt “Programma Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente 2008-2011” vervangen door
“Uitvoeringsprogramma Kennispark Twente 2008-2011”.

Subparagraaf 3.1. Leren voor duurzame ontwikkeling

Artikel 3.74. Criteria
Sub c ingetrokken, sub d wordt vernummerd naar sub c.
Artikel 3.76. Indieningstermijn
Vervallen.
Artikel 3.77. Stukken bij de aanvraag
In sub a wordt het tweede zinsdeel (beginnend na “zijn gericht”) ingetrokken.
Sub d wordt ingetrokken.
In sub f wordt “2007” vervangen door “2011”.
Sub g wordt ingetrokken.
Sub e en f wordt vernummerd naar sub d en e.
Artikel 3.78. Subsidieplafond
Vervallen.
Artikel 3.79. Wijze van behandeling van de aanvragen
Vervallen
Toelichting op artikel 3.78/3.79 vervallen.

Subparagraaf 3.2. Vermindering afvalstoffen

Ingetrokken.

Subparagraaf 3.3. Bio-energie

Ingetrokken.

Subparagraaf 3.6. Duurzame energie en energiebesparing Overijssel

Artikel 3.93. Criteria
In lid 1, sub III, wordt “woningen” vervangen door “woningbouw en utiliteitsbouw” en wordt achter
energiebesparing toegevoegd: en/of duurzame opwekking.
In lid 2 wordt “zijn ontvankelijk” vervangen door “dienen te passen”.
In lid 3 wordt aan sub b toegevoegd: en utiliteitsbouw.
In lid 4 wordt het tweede zinsdeel, beginnend met “en/of de energieprestatie”, geschrapt.
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Er wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, met vernummering van de leden 5, 6 en 7 in 6, 7 en 8.
5. Projecten in de categorie energiebesparing en/of duurzame opwekking in nieuwe en bestaande
woningbouw en utiliteitsbouw worden beoordeeld op hun ambitieniveau. Utiliteitsbouw en
nieuwe woningbouw dienen een EPC te hebben die minimaal 25% lager is dan wettelijk
voorgeschreven op moment van aanvraag. Bestaande woningbouw dient een energieprestatie
van label A of B te hebben;
Het vernummerde lid 7 komt als volgt te luiden:
7. Uitsluitend projecten die starten na de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag komen
voor subsidie in aanmerking.
Er wordt een nieuw lid 9 toegevoegd:
9. Een aanvraag voor de toepassingsgebieden A en C dient ondersteund te worden door minimaal
twee samenwerkende partijen.
Artikel 3.96. Indieningstermijn aanvraag, komt als volgt te luiden:
In afwijking van artikel 1.13 kan een subsidieaanvraag worden ingediend vóór 1 maart of vóór
1 september van het betreffende kalenderjaar.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.96 vervalt.
Artikel 3.97. Aanvullende/andere stukken bij aanvraag
In lid 1 wordt “vastgesteld” vervangen door “beschikbaar gesteld”.
Artikel 3.98. Subsidieplafond, komt als volgt te luiden:
Gedeputeerde Staten stellen uiterlijk 1 december van het voorafgaande jaar het subsidieplafond
vast.
Artikelsgewijze toelichting subparagraaf 3.6
Artikel 3.93
Onder de kop ‘Uitgesloten van subsidiëring zijn:’ komt de tekst onder de eerste bullet als volgt te
luiden:
•
energieprojecten in bestaande woning- of utiliteitsbouw die leiden tot verbetering van minder
dan 50 woningen. Dit stimuleert de aanvragers om met projecten van een substantiële omvang
te komen;
na de eerste bullet wordt een nieuwe bullet toegevoegd:
•
energieprojecten in woningbouw of utiliteitsbouw die niet ambitieus genoeg zijn (vereist is een
label A of B bij woningverbetering of een EPC 25% lager dan wettelijk voorgeschreven).
Na de zinsnede “Hiermee is provinciegrensoverschrijdende samenwerking mogelijk gemaakt”, wordt
de volgende tekst toegevoegd:
Onder het starten van projecten wordt ook verstaan het maken van kosten of het aangaan van
verplichtingen (opdrachtverstrekking) in het kader van de uitvoering van het project.
De toelichting op artikel 3.93, lid 9, komt als volgt te luiden:
Samenwerking tussen verschillende partijen bevordert opschaling/schaalvergroting van projecten en
daarmee versnelling van de gewenste resultaten. Bij samenwerking wordt verschillende expertise
benut. Hierdoor neemt de kosteneffectiviteit van de verstrekte subsidie toe. Wel moeten de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partijen duidelijk zijn afgebakend. Samenwerking
in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer/adviseur of opdrachtgever/leverancier wordt niet als
samenwerking aangemerkt. Samenwerking kan blijken uit een ondertekende samenwerkingsovereenkomst of door gezamenlijke ondertekening van de subsidieaanvraag; in beide gevallen moet
blijken wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afzonderlijke partijen zijn. De
aanvragende partij wordt ook aangemerkt als een van de twee samenwerkende partijen.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.98 wordt het volgende opgenomen:
Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2009 bedraagt:
•
voor de tender van 1 maart 2009 € 1.500.000,--, waarvan voor toepassingsgebied A en C
samen € 300.000,-- en voor toepassingsgebied B € 1.200.000,--;
•
voor de tender van 1 september 2009 € 500.000,--, waarvan voor toepassingsgebied A en C
samen € 100.000,-- en voor toepassingsgebied B € 400.000,--.
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Hoofdstuk 5. Bijzondere bepalingen Ruimte, Wonen en
Bereikbaarheid
Paragraaf 2. Stedelijke vernieuwing Overijssel, wordt herzien en komt als volgt te luiden:
Artikel 5.4. Begripsbepalingen
a. Wsv: Wet stedelijke vernieuwing;
b. Stedelijke vernieuwingsactiviteiten: op bestaand gebied gerichte inspanningen die strekken tot
verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en
verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvlak, versterking van culturele kwaliteiten, bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de
bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele
kwaliteitsverhoging van het stedelijk gebied. Het saneren van ernstige bodemverontreiniging,
veroorzaakt voor 1987, en geluidwerende maatregelen van woningen op de A- en Raillijst kunnen hier onderdeel van uitmaken. Voor bodemsaneringsprojecten geldt de subsidie ook voor
uitleggebieden;
c. ISV: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing;
d. Programmagemeente: gemeente als bedoeld in artikel 6, derde lid, onder a Wsv;
e. Projectgemeente: gemeente als bedoeld in artikel 7, vijfde lid Wsv;
f.
Voorziening ISV: de bestemmingsreserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
Artikel 5.5. Voorziening ISV
1. Gedeputeerde Staten zijn belast met het beheer van de voorziening ISV.
2. Aan de voorziening ISV worden in ieder geval toegevoegd de bijdragen van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als bedoeld in artikel 5, derde lid Wsv.
3. Gedeputeerde Staten kunnen overige voor stedelijke vernieuwing aangemerkte middelen aan de
voorziening ISV toevoegen.
4. Niet bestede middelen blijven in de voorziening ISV. Over de niet bestede middelen wordt
jaarlijks per 31 december rente berekend en aan de voorziening ISV toegevoegd.
Artikel 5.6. Criteria
1. Projectgemeenten kunnen op grond van artikel 7, lid 5 Wsv, een aanvraag indienen voor het
verlenen van een subsidie voor:
a. stedelijke vernieuwingsactiviteiten;
b. saneren van een ernstige bodemverontreiniging;
c. het treffen van geluidwerende maatregelen van woningen op de A- en Raillijst.
2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 5.6, lid 1, sub a, dient naast de wettelijke eisen te voldoen
aan de volgende criteria:
a. Het project dient in overeenstemming te zijn met het rijks-, provinciaal en gemeentelijk
beleid op het gebied van ISV, RO en wonen.
b. Er dient concreet zicht te zijn op uitvoerbaarheid doordat:
•
er overeenstemming is tussen deelnemende partijen;
•
er inzicht is in het gemeentelijke tekort;
•
de planologische procedure is afgerond, of binnen afzienbare tijd wordt afgerond.
3. Een aanvraag als bedoeld in artikel 5.6, lid 1, sub b ,dient naast de wettelijke eisen te voldoen
aan de volgende criteria:
a. er is sprake van een (potentieel) ernstige bodemverontreiniging, veroorzaakt voor 1987;
b. er is sprake van een (potentieel) spoedeisende of om maatschappelijke redenen noodzakelijke bodemsanering;
c. de kosten van het bodemonderzoek of de sanering kunnen (gedeeltelijk) gefinancierd
worden uit de planopbrengsten;
d. er zijn aantoonbare maximale inspanningen verricht om geld uit de markt te behalen.
4. Een aanvraag als bedoeld in artikel 5.6, lid 1, sub c, dient naast de wettelijke eisen in overeenstemming te zijn met het rijks- en provinciaal ISV-beleid.
5. De stedelijke vernieuwingsactiviteit waarvoor de subsidie is verleend dient binnen vijf jaar na
subsidieverlening te zijn afgerond.
Artikel 5.6a. Grondslag subsidie en subsidieplafond
1. De hoogte van de subsidie ten behoeve van investering in stedelijke vernieuwing bestaat uit:
a. een door Gedeputeerde Staten te bepalen deel van de in het vierde lid van artikel 5.5
bedoelde middelen en,
b. voor programmagemeenten het gedeelte van de krachtens artikel 5, derde lid Wsv,
ontvangen middelen;
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c.
2.
3.
4.
5.

voor projectgemeenten het gedeelte van de krachtens artikel 5, derde lid Wsv, ontvangen
middelen.
De subsidie als bedoeld in artikel 5.6, eerste lid, bedraagt ten hoogste 50% van het gemeentelijke (grondexploitatie)tekort en is afhankelijk van aard en omvang van het project.
De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 50.000,--. Dit minimum geldt niet voor bodemsaneringsprojecten.
Het subsidieplafond voor programmagemeenten bestaat uit het bedrag dat op basis van het
eerste lid, sub a en b, voor deze gemeente beschikbaar is.
Het jaarlijkse subsidieplafond voor projectgemeenten bestaat uit het bedrag dat op basis van
het eerste lid, sub a en c, beschikbaar is.

Artikel 5.6b. Aanvullende stukken bij aanvraag
1. De gemeente overlegt in aanvulling op artikel 1.14 bij de aanvraag als genoemd in artikel 5.6,
eerste lid, voor projecten waarbij alleen sprake is van gemeentelijke kosten:
a. een overzicht van de kosten, inclusief het dekkingsvoorstel;
b. een bestuurlijk besluit waarin wordt besloten over te gaan tot uitvoering van het project, of
dit besluit dient binnen afzienbare tijd te worden genomen.
2. De gemeente overlegt in aanvulling op artikel 1.14 bij de aanvraag als genoemd in artikel 5.6,
eerste lid, voor projecten waarbij sprake is van gemeentelijke opbrengsten een vastgestelde
grondexploitatie, waaruit ook de exploitatiebijdragen van de verschillende partijen blijkt.
3. Het eerste lid, sub b,geldt niet voor bodemsaneringsprojecten.
Artikel 5.6c. Verantwoordingssystematiek specifieke uitkeringen (Sisa)
Gemeenten dienen bij afronding van het project een apart verzoek om vaststelling van de subsidie
in en overleggen bij dit verzoek een verslag van de geleverde (deel)prestaties en op verzoek de
kosten daarvan.
Algemene toelichting bij subparagraaf 5.2
Vanuit het Rijk is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) ingesteld om in steden de
leefbaarheid te verbeteren, de aantrekkelijkheid te vergroten en achterstanden in sommige buurten
en wijken helpen op te lossen. Het ISV is een bijdrage, bedoeld voor het nemen van fysieke maatregelen op de terreinen ruimte, wonen, milieu, grootschalig groen en cultuur. Op provinciaal niveau
wordt er een onderscheidt gemaakt in programmagemeenten en projectgemeenten.
Projectgemeenten kunnen op grond van Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing Overijssel het hele
jaar subsidieaanvragen indienen voor stedelijke vernieuwingsprojecten (tot het subsidieplafond is
bereikt). De projectaanvragen moeten voldoen aan het rijks- en provinciaal beleidskader ISV II. In
het provinciaal beleidskader is opgenomen dat de provincie de hoogste prioriteit geeft aan de
volgende thema’s:
•
het realiseren van voldoende geschikte woonruimte voor starters en ouderen in de plattelandsgemeenten;
•
het handhaven waar mogelijk van een veilige en gezonde leefomgeving.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5.4, sub b
Onder stedelijk gebied wordt verstaan binnen de bebouwde kom. Dit houdt in dat de locatie geheel
moet zijn omsloten door (binnenstedelijke) bebouwing(sranden). Locaties aan de rand van de kern
vallen hier niet onder.
Gemeenten kunnen met het investeringsbudget alleen bodemverontreiniging binnen de bebouwde
kom en de zogenaamde uitleggebieden aanpakken. In dit artikel wordt onder projecten in uitleggebieden verstaan een samenhangende uitbreiding van nieuwe (woon)bebouwing aan een kern
buiten diens bestaande bebouwingscontouren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het volgende
weiland dat voor wonen of werken in gebruik wordt genomen. Niet onder het ISV vallen het landelijk
gebied, de branches (bijvoorbeeld terreinen van voormalige gasfabrieken), Vinex-locaties en waterbodems (bodems van rivieren en meren).
Artikel 5.6, lid 3, sub d
Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door de inzet van het juridische instrumentarium van de
Wet bodembescherming.

Paragraaf 4. Realisatie van verkeers- en vervoersprojecten
Artikel 5.14. Criteria
In lid 3 wordt “Niet infrastructurele verkeers- en vervoersprojecten” vervangen door “gedragsbeïnvloedingsprojecten”.
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Artikel 5.15. Grondslag subsidie
In lid 2 wordt “Niet infrastructurele verkeers- en vervoersprojecten” vervangen door “gedragsbeïnvloedingsprojecten”.
Artikel 5.16. Indieningstermijn aanvraag
Lid 2 wordt ingetrokken en lid 3 wordt vernummerd tot lid 2.
Artikel 5.19. Accountantsverklaring
Vervallen.
Er wordt een nieuw artikel 5.19 toegevoegd:
Artikel 5.19. Verantwoordingssystematiek specifieke uitkeringen (sisa)
1. De subsidieontvanger voor gedragsbeïnvloedingsprojecten overlegt binnen vier maanden na
afloop van het subsidietijdvak een verslag van de geleverde (deel)prestaties en de kosten
daarvan.
2. De subsidieontvanger voor infrastructurele verkeers- en vervoersprojecten dient aan de hand
van primaire documenten zichtbaar toezicht te houden.
3. Een infrastructureel project is pas gerealiseerd als een procesverbaal van oplevering heeft
plaatsgevonden en er verificatie van oplevering ter plaatse is uitgevoerd.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5.14
“Niet infrastructurele verkeers- en vervoersprojecten” vervangen door “gedragsbeïnvloedings–
projecten”.
Artikel 5.15
Aan het eind van de alinea wordt de volgende passage toegevoegd:
De verkeersongevallenconcentraties die voor een subsidie van ten hoogste 75% van de subsidiabele
kosten in aanmerking komen, betreffen de ongevalslocaties die voorkomen op de laatst uitgegeven
VOC-lijst Overijssel. Deze lijst is een gezamenlijke uitgave van de provincie Overijssel en de Regio
Twente.
Artikel 5.17
“Niet infrastructurele verkeers- en vervoersprojecten” vervangen door “gedragsbeïnvloedingsprojecten”.
De toelichting bij het vervallen artikel 5.19 komt tevens te vervallen.

Paragraaf 5 wordt geheel herzien en komt als volgt te luiden:

Paragraaf 5. Bouwimpuls
Artikel 5.20. Subsidiabele activiteiten
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor de realisatie van woningbouwprojecten die
nog niet zijn gestart die aansluiten bij de speerpunten genoemd in het coalitieakkoord en het
Streekplan.
2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor:
1. ontwikkeling/realisatie van (aangepaste) woonvomen voor bijzondere/specifieke doelgroepen met een achterstand op de woningmarkt, bestemd voor sociale verhuur voor de
volgende bijzondere doelgroepen:
•
cliënten uit de jeugdzorg: met als doel bevordering van de uitstroom van jongeren uit
de residentiële jeugdzorg;
•
(ex-)cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg, dementerenden, mensen met vormen
van autisme en/of ernstige gedragsstoornissen;
•
dak- en thuislozen;
2.a. gemeenschappelijke ruimtes met één of meer wijkfuncties bij woonvoorzieningen met
gegarandeerde 24-uurszorg voor de doelgroepen:
•
senioren;
•
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;
2.b. gemeenschappelijke ruimtes zonder wijkfuncties bij wooncomplexen voor de doelgroepen
als genoemd in lid 2, sub 2a, waarvan de kosten niet in de huurprijs van de woningen
kunnen worden doorberekend.
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3.

4.

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor (het uitbesteding van) onderzoek en/of
planvoorbereiding van:
1. Woningbouwprojecten die aansluiten bij de speerpunten genoemd in het Coalitieakkoord
en/of Streekplan.
2. Bijzondere woonvormen die inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wonenzorg-welzijn.
a. Georganiseerde, privaatrechtelijke rechtspersoon bezittende, particuliere initiatiefnemers
kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten ter voorbereiding van een eigen woningbouwproject, in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
b. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van initiatieven onder
artikel 5.20, lid 4, sub a.

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 bouwproject bestaat voor ten minste 30% uit goedkope woningbouw;
b. de aanvrager brengt ten minste hetzelfde bedrag in als het gevraagde subsidie;
c. het beoogde bouwproject wordt gestart uiterlijk binnen twee jaar na verlening van de
subsidie en wordt uiterlijk binnen zeven jaar opgeleverd;
d. de aanvraag is afkomstig van een gemeente.
2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.20, tweede lid, moet voldoen aan de
volgende criteria:
a. de cofinanciering is geregeld voor ten minste 25% van de investeringskosten;
b. de betreffende gemeente heeft aantoonbaar ingestemd met het voorgenomen project;
c. ten minste twee partijen uit de sectoren wonen, zorg en welzijn zijn bij het project
betrokken;
d. het beoogde bouwproject wordt gestart uiterlijk binnen één jaar na verlening van de
subsidie en wordt uiterlijk binnen drie jaar opgeleverd;
e. de aanvraag is afkomstig van een gemeente of een woningbouwcorporatie.
3. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.20 derde lid moet voldoen aan de volgende
criteria:
a. het onderzoek of de planvoorbereiding is uiterlijk binnen één jaar na verlening van de
subsidie afgerond;
b. de aanvraag is afkomstig van een gemeente, woningbouwcorporatie of een privaatrechtelijke rechtspersoon.
4. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.20, vierde lid, moet voldoen aan het
volgende criterium: de activiteiten zijn uiterlijk binnen één jaar na verlening van de subsidie
afgerond.
5. Gedeputeerde Staten sluiten uitdrukkelijk uit van subsidie:
a. alle activiteiten en projecten zoals genoemd in artikel 5.20, leden 1 tot en met 4, die
behoren tot het reguliere zorgaanbod en/of takenpakket van premiegefinancierde – of
anderszins door het Rijk, provincie en/of gemeenten gesubsidieerde – instellingen en
organisaties;
b. kosten van de inrichting van de woningen/woonvormen en gemeenschappelijke ruimten.
Artikel 5.22. Subsidievorm
Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidies als bedoeld in artikel 5.20, lid 2, sub b, lid 3 en lid 4
in de vorm van een stimuleringssubsidie.
Artikel 5.23. Grondslag voor subsidie
1. De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, lid 1, bedraagt ten hoogste 50% van het gemeentelijk
(grond)exploitatietekort tot een maximum van € 500.000,--.
2. De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, lid 2, sub 1, bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000,--, mede afhankelijk van aard en omvang van
het wooncomplex.
3. De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, lid 2, sub 2a, bedraagt ten hoogste 50% van het
begrotingstekort van de bouwkosten tot een maximum van € 150.000,--, mede afhankelijk van
aard en omvang van het wooncomplex.
4. De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, lid 2, sub 2b, bedraagt bedraagt ten hoogste 50% van
het begrotingstekort van de bouwkosten tot een maximum van € 25.000,--.
5. De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, lid 3, bedraagt ten hoogste 50% van de kosten voor het
doen van onderzoek of het ontwikkelen van een plan ter voorbereiding van een woningbouwproject tot een maximum van € 10.000,--. Voor privaatrechtelijke rechtspersonen die aantoonbaar niet over eigen middelen beschikken bedraagt de subsidie 100% met een maximum van
€ 10.000,--.
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6.
7.

De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, lid 4 ,sub a, bedraagt 100% met een maximum van
€ 10.000,--.
De subsidie als bedoeld in artikel 5.20, lid 4, sub b, bedraagt ten hoogste 50% van de kosten
met een maximum van € 10.000,--.

Artikel 5.24. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele jaar worden
ingediend.
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, lid 1
en 5.20, lid 2:
•
het tijdpad;
•
een beschrijving van de eigendomssituatie;
•
de verhuurconstructie (voor zover van toepassing);
•
een door de gemeente goedgekeurde exploitatierekening van het project, waaruit ook de
bijdragen van de verschillende partijen blijkt.
Algemene toelichting
Bouwimpuls Overijssel

Subsidies Bouwimpuls Overijssel worden beschikbaar gesteld om een snellere uitbreiding en/of
vervanging van de woningvoorraad voor betaalbare woningen voor starters en ouderen te realiseren, evenals om woningbouwprojecten voor bijzondere/specifieke doelgroepen met een achterstand
op de woningmarkt.
In het Coalitieakkoord 2007-2011 is opgemerkt dat de komende collegeperiode de aandacht steeds
meer komt te liggen op doelgroepen als ouderen en starters, statushouders en dak- en thuislozen.
Integratie in de woonwijk of buurt staat daarbij voorop. Contacten met buurtbewoners kunnen
worden bevorderd wanneer deze ook toegang krijgen tot de gemeenschappelijke ruimte, en
wanneer er in de gemeenschappelijke ruimte activiteiten worden georganiseerd waar omwonenden
bij betrokken worden. Voor deze categorie gemeenschappelijke ruimten is de prestatiesubsidie van
maximaal € 150.000,-- bedoeld. Gemeenschappelijke ruimten zonder wijkfunctie zijn uitsluitend
gericht op bevordering van contacten van de bewoners onderling. Ook daarvoor kan subsidie worden
aangevraagd, maar deze bedraagt maximaal € 25.000,-- per project, en heeft het karakter van een
stimuleringssubsidie.
Verder wil de provincie – in aansluiting op initiatieven vanuit het Ministerie van VROM – het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap sterker dan voorheen stimuleren. De daarvoor bestemde rijksmiddelen worden via de Bouwimpuls beschikbaar gesteld voor initiatieven van georganiseerde
groepen huishoudens die gezamenlijk de bouw van hun toekomstige woningen ter hand nemen. Zij
kunnen deskundige procesondersteuning, en bijvoorbeeld een architect, inschakelen ter voorbereiding van hun woningbouwplan, voor maximaal € 10.000,--. Verder kunnen gemeenten een subsidie
krijgen voor de stimulering van initiatieven voor CPO-projecten.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5.20. Subsidiabele activiteiten
Lid 1
Gemeenten hebben een zwaarwegend belang bij de uitvoering van woningbouwprojecten. Wij gaan
ervan uit dat de gemeente minimaal een eigen bijdrage ter grootte van het gevraagde subsidiebedrag bijdraagt in het tekort op de grondexploitatiekosten van het project.
Lid 3
Bij bijzondere woonvormen gaat het – naast woonvormen zoals community wonen, meergeneratiewonen en kangaroewoningen – ook om kleinschalige woonvormen voor bijzondere/specifieke
doelgroepen die een achterstand hebben op de reguliere woningmarkt waar extra aandacht c.q.
prioriteit aan wordt gegeven.
Lid 4
Onder een collectief verstaan wij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting
die als doelstelling heeft op te treden als particulier opdrachtgever, bestaande uit ten minste vijf
huishoudens.
Artikel 5.21. Criteria
Start: Onder start van het woningbouwproject wordt verstaan de uitvoering van de bouwwerkzaamheden (de ‘spa in de grond’).
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Paragraaf 6. Locatiegebonden subsidies, stedelijke regio Zwolle-Kampen
Artikel 5.30. Vaststelling subsidie
De leden 1, 2 en 3 worden ingetrokken, de leden 4 en 5 worden vernummerd tot respectievelijk 1 en 2.
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 5.30 vervalt de alinea beginnend met “voor de leden 1 en
2 geldt…” en wordt lid 4 vernummerd tot lid 1.

Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen Water en Bodem
Subparagraaf 6.1. Stimulering bodemonderzoek

Artikel 6.1. Criteria
Lid 1: toegevoegd wordt “een” voor het woord subsidie.
Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd en het bestaande lid 2 wordt vernummerd tot lid 3.
2. onder het in het eerste lid gestelde valt tevens een bodemverontreiniging met asbest, voor
zover ontstaan voor 1 januari 1993, en voor zover de aanvraag is ingediend door een natuurlijk
persoon of eigenaar van een agarisch bedrijf.
Artikel 6.2. Grondslag subsidie
Lid 2 komt te luiden:
2. Als werkelijk gemaakte projectkosten worden aangemerkt de door de subsidieontvanger
gemaakte en betaalde externe kosten vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van de
aanvraag door de provincie, voor zover deze kosten rechtstreeks aan het project zijn toe te
rekenen.
Artikel 6.3. Indieningstermijn aanvraag, komt als volgt te luiden:
In afwijking van artikel 1.13 kan een subsidieaanvraag gedurende het gehele kalenderjaar worden
ingediend.
Artikel 6.4. Aanvullende stukken bij aanvraag
Toegevoegd wordt “een motivering van” voor het zinsdeel “het belang van het bodemonderzoek en
‘beoogde’ voor bodemonderzoek”.
Artikel 6.5. Subsidieplafond, komt als volgt te luiden:
1. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast voor het gehele daarop volgende
kalenderjaar.
2. Gedeputeerde Staten kunnen voor een kalenderjaar projecttypen vaststellen. Projecten die
overeenstemmen met de vastgestelde projecttypen, komen bij de verdeling van de voor dat
jaar beschikbare middelen met voorrang in de bepaalde prioriteitsvolgorde voor subsidie in
aanmerking.
3. Gedeputeerde Staten kunnen voor een kalenderjaar een thema vaststellen. Bij de verdeling van
de voor dat jaar beschikbare middelen komen uitsluitend projecten voor subsidie in aanmerking
die passen binnen het vastgestelde thema.
4. Gedeputeerde Staten maken het voor een kalenderjaar geldend thema of de prioriteitsvolgorde
voor projecttypen drie maanden voor de aanvang van het betreffende jaar bekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Awb.

Subparagraaf 6.3. Besteding grondwaterheffing

Wordt ingetrokken.

Er wordt een nieuwe subparagraaf 6.4 toegevoegd:
Subparagraaf 6.4. Ruimte voor de Vecht

Artikel 6.19. Begripsbepalingen
Voor toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
•
project: een eindige activiteit met een budget en een duidelijk geformuleerd en in een
projectplan vastgelegd resultaat, waaraan ten minste twee partijen bijdragen en waarvan een
Vechtdal overheid de aanvrager is;
•
prestatie: het totaal van de resultaten van het project;
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•
•

•

•

Vechtdaloverheid: gemeente of waterschap binnen het programma Ruimte voor de Vecht;
Ruimte voor de Vecht: het samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen
en Hardenberg, Waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht en Regge en Dinkel, provincie
Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer en het Regionaal Bureau voor
Toerisme die gezamenlijk zich verbonden hebben aan de doelstellingen en uitgangspunten zoals
verwoord in het Startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht, vastgesteld door de
Provinciale Staten van de provincie Overijssel op 26 november 2008;
Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal: een jaarlijks te actualiseren agenda van geprogrammeerde projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht
voor de periode 2009-2011 en 2012 en verder, welke door de gezamenlijke Vechtdal overheden
wordt vastgesteld;
middelen: geld, grond of mensuren noodzakelijk om de prestatie van het project te behalen.

Artikel 6.20. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten en projecten die zijn opgenomen in
het Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal van het programma Ruimte voor de Vecht.
Artikel 6.21. Criteria
1. Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 6.20 moeten voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvraag wordt ingediend door een Vechtdaloverheid;
b. het project is een samenwerking van tenminste twee partijen, waarbij alle partijen
middelen beschikbaar stellen voor het behalen van de prestatie;
c. de prestatie van het project draagt effectief bij aan de hoofd- of nevendoelstellingen van
het programma Ruimte voor de Vecht;
d. de prestatie van het project geeft een aantoonbare invulling van ten minste één van de vijf
statements van het programma Ruimte voor de Vecht.
2. Het project dient uitgevoerd worden binnen het gebied waarop het Ruimte voor de Vecht van
toepassing is.
3. De start van de feitelijke werkzaamheden vindt plaats in het jaar waarbinnen de subsidie is
verleend. Gedeputeerde Staten kunnen de aanvragen die hierom onder opgave van redenen
verzoekt, uitstel van deze verplichting verlenen indien er sprake is van omstandigheden die
voor de aanvrager ten tijde van het indienen van de aanvraag redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
Artikel 6.22. Grondslag voor de subsidie
1. De subsidie als bedoeld in artikel 6.21 bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten
met een minimum van € 20.000,-- en een maximum van € 750.000,--.
2. De volgende kosten zijn niet-subsidiabel:
a. onderhoudskosten;
b. kosten van planschade;
c. administratie- en accountantskosten;
d. reeds uitgevoerde activiteiten.
Artikel 6.23. Indieningtermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 kan de aanvraag voor subsidie gedurende het gehele jaar worden
ingediend.

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen Jeugd, Sociale Infrastructuur
en Cultuur
Paragraaf 1. Algemeen
Artikel 7.7. Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling
Aan het eind van het artikel wordt de volgende zin toegevoegd:
Deze afwijking geldt niet voor subsidies op grond van paragraaf 3.
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Paragraaf 3. Jeugdzorg
Artikel 7.18. vervangen door:
Artikel 7.18. Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling
In afwijking van artikel 1.23 dient de subsidieontvanger binnen vier maanden na afloop van de
activiteiten of het subsidietijdvak waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.
In artikel 7.23, derde en vierde lid, wordt “1 januari 2009” vervangen door: 1 januari 2010.
De toelichting op artikel 7.15 wordt vervangen door:
Artikel 7.15
Dit artikel bevat de grondslag voor de subsidieverlening. Voor subsidiëring van BJzO komen in
aanmerking de taken zoals genoemd in de artikelen 5 en 10 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. Hierin wordt bepaald dat in principe alleen subsidie
wordt verleend voor zover de uitvoering van taken betrekking heeft op cliënten afkomstig uit
Overijssel. De laatste zin van dit artikel maakt hierop een uitzondering mogelijk. Deze is gedurende
een overgangsfase noodzakelijk in verband met de landelijke afspraken over het kader voor de
decentralisatie van de voorheen landelijk werkende instellingen die taken van een Bureau Jeugdzorg
uitvoeren. Over de inrichting van deze overgangsfase voor de afzonderlijke instellingen worden
nadere afspraken gemaakt tussen de desbetreffende instellingen en provincies. In de subsidiebeschikking worden de hieruit voortvloeiende aanvullende subsidievoorwaarden vastgesteld.
Voor subsidiëring van het zorgaanbod komen in aanmerking de uitvoering van zorgeenheden c.q.
bekostigingseenheden, die door de ministers worden gehanteerd voor het vaststellen van de
landelijke normbedragen. Op basis van deze landelijke normbedragen wordt de provinciale doeluitkering zorgaanbod door het Rijk berekend. Dit is opgenomen in het Besluit uitkeringen jeugdzorg.
Deze zorgeenheden komen alleen dan voor subsidiëring in aanmerking indien deze worden uitgevoerd op basis van een daartoe strekkend indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg.
Het zesde lid leidt ertoe dat de subsidiëring slechts betrekking heeft op de uitvoering van zorgeenheden voor cliënten die voorafgaand aan het uitvoeren hiervan duurzaam verbleven in
Overijssel. Dit betekent dat de zorgplicht van de zorgaanbieder op grond van de WJZ alleen
betrekking heeft op cliënten uit een provincie waarvan Gedeputeerde Staten van die provincie de
betreffende zorgaanbieder ook een subsidie hebben verleend voor het uitvoeren van zorgeenheden.
Omdat provincies bij het inkopen van jeugdzorg niet gehouden zijn deze in te kopen bij zorgaanbieders in de eigen provincie, kan een zorgaanbieder ook zorg verlenen aan cliënten uit een andere
provincie dan de provincie van vestiging van de zorgaanbieder, als de betreffende provincie ook bij
deze zorgaanbieder zorg heeft ingekocht. Als dit niet het geval is dan kan deze zorgaanbieder geen
zorg voor dergelijke cliënten uitvoeren. De betreffende cliënt zal zijn aanspraak op zorg daarom
slechts tot gelding kunnen brengen bij een zorgaanbieder, die hiervoor wordt gesubsidieerd door de
provincie waarin hij of zij voorafgaand aan het tot stand komen van de aanspraak duurzaam verbleef.
Gedurende de overgangsperiode tot aan invoering van de P-maal-Q-systematiek, is echter een
uitzonderingsbepaling (artikel 7.23) van kracht, die ertoe strekt het bieden van zorg aan cliënten uit
een provincie die geen zorg heeft ingekocht bij de zorgaanbieder, onder bepaalde voorwaarden
mogelijk te maken. Dit kan noodzakelijk zijn als gevolg van een nadere uitwerking van de gemaakte
landelijke afspraken over de overgangsperiode voor de decentralisatie van enkele voorheen landelijk
werkende en landelijk gesubsidieerde zorgaanbieders. Uitgangspunt bij deze afspraken is dat één
provincie gedurende deze overgangsperiode als inkoper en daarmee als subsidiënt van deze zorgaanbieders voor meerdere provincies optreedt. De voorwaarden waaronder een dergelijke uitzondering mogelijk is worden in de subsidiebeschikking opgenomen.
De toelichting op artikel 7.20 wordt vervangen door:
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.
In onderdeel e wordt bepaald dat BJzO ook informatie verschaft over het aantal gestelde indicaties
die gedurende het verantwoordingsjaar zijn verzilverd bij een daartoe niet door de provincie
Overijssel gesubsidieerde zorgaanbieder. Dit vloeit voort uit de overgangsregeling met betrekking
tot de provinciale subsidiëring van zorgaanbieders, die provincies zijn overeengekomen gedurende
de periode waarin nog geen sprake is van een vraaggestuurde berekening door het Rijk van de
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provinciale uitkering zorgaanbod op basis van de P-maal-Q-systematiek. Het invoeren hiervan is
voorzien met ingang van 2010. Dit betekent dat gedurende deze periode vaak nog sprake is van een
per provincie voor het zorgaanbod beschikbaar budget dat nog onvoldoende is afgestemd op de
behoefte per provincie. Daarom is het gewenst dat cliënten in uitzonderingsgevallen hun aanspraak
op jeugdzorg ook te gelde moeten kunnen maken bij een zorgaanbieder, die daarvoor niet wordt
gesubsidieerd door de provincie van herkomst. Dergelijke jeugdzorg is alleen mogelijk als:
•
het Bureau Jeugdzorg van de provincie van herkomst hiertoe een indicatiebesluit heeft vastgesteld;
•
het betreffende Bureau Jeugdzorg heeft vastgesteld dat de geïndiceerde jeugdzorg, en het
vervangende jeugdzorgaanbod als bedoeld in artikel 5 van het Besluit indicatie jeugdzorg, niet
binnen dertien weken na vaststelling van het indicatiebesluit, gerealiseerd kan worden door een
zorgaanbieder die daarvoor wordt gesubsidieerd door de provincie van herkomst van de cliënt
en de zorgaanbieder deze vaststelling aan kan tonen;
•
de zorgaanbieder wordt gesubsidieerd voor de zorgeenheid opgenomen in het betreffende
indicatiebesluit;
•
hiermee niet het maximum wordt overschreden van 10% van de subsidie die door de provincie
Overijssel aan de zorgaanbieder is toegekend voor het bieden van zorgeenheden.
Deze overgangsregeling vervalt, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de nieuwe landelijke
subsidiesystematiek.
Uitgangspunt daarbij is dat vanaf dat moment sprake is van een vraaggestuurde subsidiëring door
het Rijk van de provinciale jeugdzorg. Hierdoor zijn de afzonderlijke provincies in staat voldoende
zorg in te kopen voor de aanspraken van de cliënten afkomstig uit de eigen provincie.
Tijdens de overgangsperiode moeten de provincies zicht krijgen op de zorg die aan ‘hun’ kinderen
wordt verleend en die niet door hen wordt gesubsidieerd. Onderdeel f voorziet in de hiervoor noodzakelijke informatieverschaffing door Bureau Jeugdzorg.
Het eerste lid, onder g, geeft nadrukkelijk aan dat de te verstrekken informatie over de gerealiseerde zorgeenheden slechts betrekking heeft op die zorgeenheden waarvoor door Bureau Jeugdzorg een daartoe strekkend indicatiebesluit is vastgesteld. Uitgevoerde zorg waaraan geen geldig
indicatiebesluit ten grondslag ligt, komt niet voor subsidiëring in aanmerking.
De tweede volzin geeft aan dat alleen die zorgeenheden in de verantwoording mogen worden
opgenomen waarop de te verantwoorden subsidie betrekking heeft. Dit betekent onder meer dat
alleen de zorgeenheden die zijn uitgevoerd voor Overijsselse cliënten en die op grond van de
overgangsregeling van artikel 7.23 in de verantwoording worden opgenomen.
Onderdeel g geeft aan dat alle op basis van een indicatie uitgevoerde zorgeenheden worden
opgenomen, gespecificeerd naar de in het kader van de subsidiëring verschillende eenheden.
Onderdeel h bepaalt dat de zorgeenheden die specifiek op grond van artikel 7.23 zijn uitgevoerd
voor cliënten uit andere provincies, ook afzonderlijk zichtbaar in de verantwoording worden
opgenomen. Dit uiteraard alleen ingeval deze zorgeenheden ten laste worden gebracht van het door
de provincie Overijssel gesubsidieerde zorgaanbod. De desbetreffende zorgeenheden worden per
soort gespecificeerd. Ook wordt het totale aantal cliënten aangegeven voor wie deze zorgeenheden
zijn uitgevoerd.
In onderdeel i van het eerste lid is genoemd, dat in de verantwoording moet worden aangegeven
welke kostprijs de zorgaanbieder in het betreffende jaar heeft gerealiseerd voor de verschillende
zorgeenheden. Deze informatie is van belang voor het actualiseren van de landelijke normbedragen
die door het Rijk worden gehanteerd bij het bepalen van de doeluitkering zorgaanbod aan provincies.
Ook biedt deze informatie de provincie inzicht in de feitelijke ontwikkeling van de kostprijzen van de
zorgaanbieder. In het kader van haar verantwoordelijkheid voor een zo efficiënt en effectief
mogelijke besteding van de doeluitkering zorgaanbod, kan de provincie deze informatie betrekken
bij de subsidiëring in volgende jaren.
Onderdeel j bepaalt dat het totale aantal cliënten wordt aangegeven waarvoor door de zorgaanbieder zorgeenheden zijn uitgevoerd. Uiteraard geldt ook hier dat het alleen de cliënten betreft voor
zover de kosten van de daarvoor uitgevoerde zorgeenheden ten laste worden gebracht van de
subsidie die de zorgaanbieder heeft ontvangen van de provincie Overijssel.
In het kader van de financiële verantwoording kan ook nadere informatie van belang zijn. In verband hiermee is bepaald dat Gedeputeerde Staten dergelijke informatie van de zorgaanbieder en de
stichting kan vragen.
Aan de artikelsgewijze toelichting van paragraaf 3. Jeugdzorg, wordt toegevoegd:
Artikel 7.22
Bureau Jeugdzorg
In het eerste lid is de manier van vaststelling van de subsidie aangegeven, zoals weergegeven in het
algemene deel van deze toelichting.
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Deze manier van vaststelling van de subsidie stimuleert BJzO om – binnen de kaders van de door
Gedeputeerde Staten vastgestelde tarieven en het maximaal toegekende subsidie – de subsidiemiddelen zodanig aan te wenden voor de verschillende taken, dat hiermee zo optimaal mogelijk
wordt aangesloten op de behoefte daaraan. Dit met uitzondering van de taak als bedoeld in
artikel 10, derde lid van de WJZ, gericht op het versterken van de voorliggende voorzieningen.
Zorgaanbieder
In het tweede lid is aangegeven hoe de vast te stellen subsidie wordt berekend. Deze manier
stimuleert de zorgaanbieder om – binnen de maximaal verleende subsidie – de subsidiemiddelen
zodanig aan te wenden voor de verschillende zorgeenheden dat optimaal wordt aangesloten op de
behoefte daaraan.
Gedurende het jaar kan blijken dat door cliënten vaker dan voorzien een beroep wordt gedaan op
een bepaalde zorgeenheid. Dan kan deze zorg door de zorgaanbieder toch worden geboden. Voorwaarde daarbij is dat het beroep op andere zorgeenheden dan (budgettair neutraal) achterblijft bij
de omvang die bij de subsidieverlening was voorzien.
Deze flexibiliteit biedt de zorgaanbieder, ter voldoening aan de wettelijke zorgplicht, de maximale
mogelijkheid om gedurende het jaar maximaal te voorzien in de vraag naar zorg.
Bij de vaststelling van de subsidie worden de feitelijk gerealiseerde aantallen zorgeenheden
vermenigvuldigd met het bij de subsidieverlening vastgestelde (maar naderhand geïndexeerde)
tarief.
De som van deze bedragen vormt de basis voor de vaststelling van de totale subsidie voor de
zorgeenheden.
Zorgeenheden waarvoor geen subsidie is verleend zullen hierbij niet worden betrokken.
Aan de artikelsgewijze toelichting van paragraaf 3. Jeugdzorg, wordt toegevoegd:
Artikel 7.23
Bureau Jeugdzorg
Dit artikel regelt het overgangsrecht dat noodzakelijk is omdat er nog geen sprake is van door de
minister vastgestelde normbedragen voor de niet-justitiële taken van BJzO. Het eerste lid bepaalt
dat Gedeputeerde Staten in afwijking van het bepaalde in artikel 2, derde lid, tarieven kan vaststellen die aansluiten op de subsidiegrondslag zoals door haar is gehanteerd in het jaar voorafgaand
aan het in werking treden van de WJZ. Dit betekent ook dat de afbakening van de te onderscheiden
taken waarop deze tarieven betrekking hebben, moeten aansluiten bij deze subsidiegrondslag.
Natuurlijk geldt daarbij dat de in de WJZ voor BJzO genoemde taken het uitgangspunt vormen. Bij
de nadere afbakening van taken door Gedeputeerde Staten kan bijvoorbeeld voor de toegangstaken
van het bureau uitgegaan worden van de functies/taken en de tarieven welke worden gehanteerd in
de zogenaamde KPMG-normering. Voor de taken van het AMK zijn sinds een aantal jaren voorlopige
landelijke normen overeengekomen. Voor de taken van het uitvoeren van maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering worden wel de daarvoor door de minister van Justitie vastgestelde normbedragen als basis genomen voor de door de provincie te hanteren tarieven. Voor de
taken gericht op versterking van het lokale jeugdbeleid is geen sprake van een vorm van normering
per taak. Gedeputeerde Staten kan bij het verlenen van de subsidie aansluiten op de werkwijze in
het jaar voorafgaande aan de WJZ.
Het tweede lid bepaalt dat wanneer de subsidie als gevolg van de hantering van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde tarieven voor het eerste jaar substantieel hoger is dan de subsidie in het
daarop volgende jaar op basis van de door de minister vastgestelde tarieven, Gedeputeerde Staten
de mogelijkheid heeft om ter overbrugging hiervan gedurende maximaal één jaar een overbruggingssubsidie te verlenen. BJzO wordt zo in staat gesteld haar bedrijfsvoering in overeenstemming
te brengen met de nieuwe tarieven. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Gedeputeerde Staten
maakt in dit verband, mede in relatie tot de hiervoor beschikbare middelen in de Doeluitkering
Bureau Jeugdzorg, een eigen afweging over de noodzakelijkheid hiervan.
Zorgaanbieders
Gedurende de eerste twee jaar na inwerkingtreding van de WJZ, wordt de doeluitkering zorgaanbod
door het Rijk bepaald door de in de rijksbegroting beschikbare middelen voor de jeugdzorg. De verdeling tussen provincies is deels op historische basis gebaseerd.
In de rijksbegroting is wel een zekere groei van de middelen voorzien, maar gedurende deze periode
is nog geen sprake van invoering van een vraaggestuurde financiering op basis van de benodigde
hoeveelheid jeugdzorg (p maal q).
Dit betekent dat gedurende deze periode veelal nog sprake van een voor het zorgaanbod beschikbaar budget per provincie dat nog niet is afgestemd op de behoefte per provincie.
In verband hiermee is het wenselijk dat cliënten in uitzonderingsgevallen hun aanspraak op jeugdzorg ook kunnen verzilveren bij een zorgaanbieder die daarvoor niet wordt gesubsidieerd door de
provincie waaruit de cliënt afkomstig is. Dit artikel maakt het mogelijk tijdens de periode waarin de
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zogenaamde P-maal-Q-systematiek nog niet wordt gehanteerd voor de bepaling van de doeluitkering het zorgaanbod. Binnen het door de provincie Overijssel gesubsidieerde volume aan jeugdzorg
mag een zorgaanbieder tot de invoering van het zogenaamde P-maal-Q systematiek ook jeugdzorg
bieden aan jeugdigen uit een andere provincie.
Daarbij gelden vier beperkingen:
•
in de eerste plaats moet Bureau Jeugdzorg van de provincie waaruit de jeugdige afkomstig is,
hiertoe een indicatiebesluit hebben vastgesteld;
•
in de tweede plaats moet het betreffende Bureau Jeugdzorg hebben vastgesteld dat de geïndiceerde jeugdzorg en het eventueel vervangende jeugdzorgaanbod, niet binnen dertien weken
kan worden geleverd door een zorgaanbieder die door de provincie van herkomst van de cliënt
daarvoor wordt gesubsidieerd. Een dergelijke vaststelling dient door de zorgaanbieder aantoonbaar te zijn;
•
ten derde moet de betreffende zorgaanbieder door de provincie Overijssel gesubsidieerd worden
voor de in het indicatiebesluit vastgestelde zorgeenheid. Wanneer bijvoorbeeld een cliënt uit
een andere provincie is geïndiceerd voor pleegzorg, dan is deze zorg niet subsidiabel binnen de
door de provincie Overijssel beschikbaar gestelde subsidie, indien de subsidie geen betrekking
heeft op het bieden van pleegzorg;
•
ten slotte is het verlenen van jeugdzorg aan cliënten afkomstig uit een andere provincie slechts
subsidiabel op grond van deze regeling, voor zover daarmee niet meer dan tien procent is
gemoeid van het totaal voor de uitvoering van zorgeenheden door de provincie Overijssel
verleende subsidie.
Voor de goede orde wordt vermeld dat, met inachtneming van het hiervoor gestelde, aanspraken
van cliënten afkomstig uit andere provincies, voor het overige op dezelfde wijze worden behandeld
als aanspraken van cliënten uit de provincie Overijssel. Dit betekent dat op dergelijke aanspraken
dezelfde prioritering van toepassing is in geval van bijvoorbeeld wachtlijsten, als voor aanspraken
van cliënten afkomstig uit de provincie Overijssel.
In het 3e lid is geregeld dat, zolang in afwachting van de invoering van de landelijke P-maal-Qsystematiek de systematiek van normharmonisatie wordt gehanteerd, in de prestatiesubsidie naast
het berekende budget voor variabele kosten ook een (maximaal) bedrag voor accommodatiekosten
wordt begrepen. Onder accommodatiekosten verstaan wij huur of hypothecaire rente en afschrijvingen, dotatie voorziening groot onderhoud en dergelijke, berekend op basis van goed gebruik in
het economische verkeer.

Paragraaf 6. Stimuleringsregelingvrijwilligers
In artikel 7.33 wordt “vanaf” 1 oktober vervangen door “voor” 1 oktober.

Paragraaf 7. Zorg
Artikel 7.37 wordt vervangen door:
Artikel 7.37. Criteria:
1. Een activiteit als bedoeld in artikel 7.36, onder a, voldoet aan de volgende criteria:
a. de zorgvrager of zorgvragersorganisatie is aantoonbaar actief bij de activiteit betrokken;
b. de activiteit wordt niet regulier gefinancierd door andere organisaties;
c. de vraaggerichtheid van de activiteit is expliciet aangetoond.
2. Een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 7.36 voldoet aan de volgende criteria:
a. de activiteit heeft een innovatief karakter;
b. de activiteit heeft een regionaal karakter;
c. er is aantoonbaar voor ten minste 25% voorzien in cofinanciering van de subsidiabele
kosten;
d. de gevraagde en de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 10.000,--.
De toelichting op artikel 7.36 wordt vervangen door:
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. De nadruk ligt hierbij op
vraaggericht. Dit betekent dat de zorg aansluit bij de behoefte van de zorgvragers. Daarom stelt
Gedeputeerde Staten de voorwaarde dat de zorgvragers expliciet betrokken zijn bij de activiteiten
en dat de vraaggerichtheid is aangetoond (bijvoorbeeld door middel van een behoeftenonderzoek).
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Tevens ondersteunen Gedeputeerde Staten alleen vernieuwende vormen van zorg. Bestaand
zorgaanbod of zorgaanbod dat reeds regulier gefinancierd is door andere organisaties komt niet in
aanmerking voor subsidie.
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 van de thema’s mobiliteit, participatie, kwaliteit, keuzevrijheid en palliatieve
zorg. Dit komt namelijk de kwaliteit van zorg ten goede.
De toelichting op artikel 7.37 wordt vervangen door:
Artikel 7.37.
Een aanvraag op grond van artikel 7.36 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 drie 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.
Aanvullend op hetgeen hierboven is beschreven, moet een aanvraag op grond van artikel 7.37,
onder a, aan aanvullende criteria voldoen. Ten eerste dient de zorgvrager aantoonbaar actief
betrokken te worden bij de activiteit, zodat de belangen van de zorgvrager voldoende worden
behartigd. In het projectplan dient deze betrokkenheid van de zorgvrager te worden omschreven.
Voorbeelden van betrokkenheid zijn: de zorgvrager(organisatie) voert onderdelen van de activiteit
uit of neemt deel in een werkgroep.
Ten tweede mag het project niet reeds op andere manier door andere organisaties/overheden
gefinancierd zijn. Dit betekent dat het project niet uit autonome middelen van andere overheden/
organisaties of vanuit de regelgeving als WMO, AWBZ, Zorgverzekeringswet gefinancierd mag
worden.
Ten derde moet de vraaggerichtheid van de activiteit worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld door
een behoefteonderzoek. Onder behoefteonderzoek wordt ook verstaan een steekproef of een
analyse van de signalen van uitvoerende organisaties. Na afloop van het project wordt bij de
verantwoording concreet beschreven in hoeverre de activiteiten hebben geleid tot een toename van
de vraaggerichtheid in de zorg. Deze toename zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit een verschillende
soort van activiteiten zoals: zorg op maat, individuele keuzemogelijkheden, flexibiliteit, structurele
patiënt/cliënt betrokkenheid.

Er wordt een nieuwe paragraaf 11 toegevoegd:

Paragraaf 11. Cultuurdeelname
Artikel 7.51. Begripsbepalingen
a. Actieve cultuurdeelname: beoefenen of werkzaam zijn op één van de volgende culturele gebieden: amateurkunst, volkscultuur en buitenschoolse cultuureducatie.
b. Amateurkunst: het beoefenen van kunst uit passie, liefhebberij of engagement, zonder daarmee
primair in levensonderhoud te willen voorzien.
c. Volkscultuur: het geheel van cultuuruitingen die als wezenlijk worden ervaren door specifieke
groepen, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale
identiteiten.
d. Buitenschoolse cultuureducatie: de verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en
media-educatie in buitenschoolsverband. Buitenschoolse cultuureducatie is leren over, door en
met cultuur. Ook het leren beoordelen, genieten en zelf beoefenen van kunst – buitenschools –
hoort daarbij:
•
kunsteducatie omvat de disciplines: beeldende kunst, dans, literatuur, muziek, theater en
audiovisuele kunst. Ook toegepaste kunsten en wereldcultuur maken hier onderdeel van
uit;
•
erfgoededucatie heeft betrekking op archeologie, cultuurlandschap, monumenten, musea,
archieven en bibliotheken en omvat een breed spectrum aan activiteiten voor allerlei
publieksgroepen, die zowel kennis en begrip als beleving van erfgoed tot doel hebben;

16

Provinciaal blad nr. 2009 - 4

•

e.

f.
g.
h.

media-educatie gaat over het leren interpreteren van de inhoud van media, het bepalen
door welke belangen of waardesystemen deze worden gestuurd en het bewust worden van
de plaats en rol van media in het persoonlijke en maatschappelijke leven.
Artistiek-inhoudelijke kwaliteit: de kwaliteit van de activiteit in relatie tot de inhoudelijke visie
en de professionaliteit van de instelling of de betrokken kunstenaar en in samenhang daarmee
aan de creativiteit en de actieve cultuurdeelname aspecten van een activiteit.
Vernieuwend: de methode of activiteit is nieuw voor de aanvrager of de methode draagt een
andere vorm van innovatie in zich.
Divers: de activiteit draagt bij aan een brede deelname aan cultuur. Het gaat om alle leeftijden,
bevolkingsgroepen en opleidingsniveaus.
Verankering: financiële en inhoudelijke inbedding in de aanvragende organisatie en/of andere
organisaties.

Artikel 7.52. Subsidiabele activiteiten
1. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging
van activiteiten die zich richten op:
a. het stimuleren van of het aanbod van amateurkunst, volkscultuur of buitenschoolse
cultuureducatie;
b. het stimuleren van of actieve deelname aan amateurkunst, volkscultuur of buitenschoolse
cultuureducatie;
c. het verbeteren van minimaal één van de volgende voorwaarden van amateurkunst, volkscultuur of buitenschoolse cultuureducatie:
a. begeleiding of;
b. scholing of;
c. de presentatiemogelijkheden of;
d. de samenwerking met professionals.
2. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verlenen aan rechtspersonen voor de bekostiging
van bovenlokale activiteiten als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 7.53. Subsidievorm
Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie als bedoeld in artikel 7.52, lid 1, in de vorm van een
stimuleringssubsidie.
Artikel 7.54. Criteria
1. De subsidieaanvraag op grond van artikel 7.52 voldoet aan de volgende criteria:
a. de activiteit vindt in principe plaats binnen de provinciegrenzen van Overijssel;
b. er is sprake van artistiek-inhoudelijke kwaliteit;
c. er is aantoonbaar voor minimaal 25% voorzien in de cofinanciering van de totale begrote
kosten, waarbij voor de jaren 2010, 2011 en 2012 geldt dat in de cofinanciering minimaal
is voorzien door een gemeente.
2. Aanvullend op het eerste lid voldoet een subsidieaanvraag op grond van artikel 7.52, eerste lid,
aan minimaal twee van de volgende criteria:
a. de activiteit is vernieuwend;
b. de activiteit is divers;
c. de activiteit geeft blijk van een vorm van verankering.
3. Aanvullend op het eerste lid voldoet de subsidieaanvraag op grond van artikel 7.52, tweede lid,
aan de volgende criteria:
a. een subsidieaanvraag tussen € 5.000,-- en € 20.000,-- voldoet aan minimaal twee van de
criteria zoals genoemd in het tweede lid;
b. een subsidieaanvraag tussen € 20.000,-- en € 50.000,-- voldoet aan alle criteria zoals
genoemd in het tweede lid.
4. Aanvullend op het eerste, tweede en derde lid voldoet een subsidieaanvraag vanuit de gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle aan de volgende criteria:
a. de activiteit is aantoonbaar overdraagbaar naar ten minste twee andere gemeenten dan de
gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle;
b. de provinciale financiële bijdrage is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeente;.
Artikel 7.55. Grondslag
1. De subsidie als bedoeld in artikel 7.52, eerste lid, bedraagt ten hoogste 50% van de totale
kosten van de subsidiabele activiteit met een minimum van € 2.500,-- en met een maximum
van € 5.000,--.
2. De subsidie als bedoeld in artikel 7.52, tweede lid, bedraagt ten hoogste 50% van de totale
kosten van de subsidiabele activiteit met een minimum van € 5.000,-- en met een maximum
van € 50.000,--.
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Artikel 7.56. Adviescommissie cultuur
1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidieaanvragen op grond van artikel 7.52, tweede lid, van
€ 5.000,-- tot € 20.000,-- voorleggen aan de adviescommissie cultuur. Subsidieaanvragen van
€ 20.000 tot € 50.000,-- worden altijd voorgelegd aan de adviescommissie cultuur.
2. De adviescommissie cultuur adviseert binnen vier weken, na ontvangst van het verzoek om
advies, over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit.
3. De vergadering van de adviescommissie cultuur is niet openbaar.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 7.51
Gedeputeerde Staten willen de actieve deelname aan het culturele leven van burgers in Overijssel
stimuleren, in al hun diversiteit. Gedeputeerde Staten willen bereiken dat er betere faciliteiten in
Overijssel komen en dat er meer mensen actief met kunst en cultuur aan de slag gaan. Hierbij is het
van belang dat alle leeftijdscategorieën worden bereikt, er een goede geografische spreiding is van
activiteiten is en draagt de provincie zorg voor het bereiken van alle terreinen van het cultuurbeleid.
(muziek, dans, beeldende kunst, erfgoed, etc.) Om de doelstellingen te realiseren, zijn er drie
aandachtsgebieden bepaald, te weten amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie en volkscultuur
en drie doorsnijdende thema’s: diversiteit, vernieuwing en verankering.
Artikel 7.52
Gedeputeerde Staten willen ervoor zorgen dat cultuurdeelname deel uit maakt van de vrijetijdsbesteding van alle Overijsselaars en hebben daartoe deze regeling opgesteld. Dit moet leiden tot
een toename van het aantal actieve deelnemers op het gebied van volkscultuur en amateurkunst
met 6% en een toename van het aantal leerlingen bij muziekscholen en centra voor de kunsten met
6% aan het einde van de looptijd van de regeling.
Gedeputeerde Staten kunnen een stimuleringssubsidie van minimaal € 2.500,-- en maximaal
€ 5.000,-- verlenen. Een stimuleringssubsidie wordt verleend ter aanmoediging of ondersteuning
van bepaalde activiteiten. Het kan hierbij ook om lokale activiteiten gaan. Gedeputeerde Staten
kunnen een prestatiesubsidie van minimaal € 5.000,-- en maximaal € 50.000,--, waarbij de
subsidieontvanger ten aanzien van de te subsidiëren activiteiten wordt gestuurd op prestaties. Het
moet hierbij gaan om bovenlokale activiteiten, dat wil zeggen dat de activiteit zich afspeelt in
minimaal 2 gemeenten.
Artikel 7.54
Dit artikel noemt alle vereisten waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. De activiteit vindt in
principe plaats binnen de provinciegrenzen van Overijssel. Gedeputeerde Staten willen echter
provinciegrens overschrijdende activitieten niet uitsluiten. Activiteiten waarbij sprake is van
kruisbestuivingen tussen Overijssel, Gelderland, Drenthe of Duitsland willen Gedeputeerde Staten
juist aanmoedigen.
Over het artistieke niveau, de inhoudelijke kwaliteit van een subsidieaanvraag vanaf € 5.000,-- tot
€ 20.000,-- kunnen Gedeputeerde Staten een advies vragen aan de adviescommissie cultuur. Over
het artistieke niveau, de inhoudelijke kwaliteit van een subsidieaanvraag vanaf € 20.000,-- wordt
altijd een advies gevraagd aan de adviescommissie cultuur. Voor de steden Enschede, Hengelo,
Deventer en Zwolle gelden aanvullende criteria. Er moet aantoonbaar worden voorzien in cofinanciering door bijvoorbeeld een begrotingsdocument, schriftelijke toezegging door B&W, collegebesluit
of raadsbesluit. De provinciale subsidie is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeenten Enschede,
Hengelo, Deventer of Zwolle.
Artikel 7.56
In dit artikel is de adviescommissie cultuur opgenomen. Gedeputeerde Staten kunnen over de
artistiek-inhoudelijke kwaliteit en cultuurdeelname aspecten van een subsidieaanvraag adviezen
inwinnen bij de adviescommissie cultuur.

Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen Landelijk gebied
Subparagraaf 8.1. Algemene bepalingen

Artikel 8.1, sub k, komt te luiden:
k. algemene groepsvrijstellingsverordening:Verordening (EG) nr. 800/2008, Pb L 214/3 van de
commissie van 6 augustus 2008 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, steun ten behoeve van
onderzoek en ontwikkeling, steun voor milieubescherming, werkgelegenheid en opleiding en
regionale steun.
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In de artikelen 8.94, lid 3, 8.99, lid 6, 8.103, lid 2 en 8.107, lid 2, wordt de verwijzing naar artikel 3
van de MKB vrijstellingsverordening vervangen door artikel 3 en 15 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
Idem in de bijbehorende toelichting.
Artikel 8.3. POP-subsidies
Aan lid 5 wordt een nieuw sub b toegevoegd met vernummering van het bestaande sub b en c naar
c en d.
b. op moment van de beschikking tot subsidieverlening voor het project dienen de uit te voeren
activiteiten obstakelvrij te zijn, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.
Lid 7, sub c en sub e, worden geschrapt.
In lid 7, sub d, wordt “derde lid” vervangen door “bepaalde onder b” en wordt het zinsdeel “gemaakt
en” geschrapt. Tevens wordt sub d omgenummerd naar sub c.
Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.3, lid 5, wordt de volgende passage toegevoegd:
Lid 5 regelt de uitvoeringstermijn van projecten. Op hetmoment van de subsidieverlening dient het
project obstakelvrij te zijn. Obstakelvrij betekent dat er geen belemmeringen meer zijn om het
project uit te voeren; de benodigde toestemmingen zijn verleend en eventuele planwijzigingen zijn
voltooid. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij hiervan afgeweken moet worden. Dit wordt dan
geregeld in de beschikking tot subsidieverlening.
Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.4 wordt onder de kop ‘de minimis’ de volgende
passage toegevoegd:
Sinds 1 januari 2007 is de (de-minimis)vrijstelling ook van toepassing op de afzet en verwerking
van landbouwproducten. Voor de primaire productie van landbouwproducten en visserij geldt een
eigen de-minimisdrempel, net als voor ondernemingen actief in de sector wegvervoer.

Subparagraaf 8.2. Verplaatsing van intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.1)

Artikel 8.9. Grondslag
Nieuw sub c, bestaande sub c wordt vernummerd tot sub d.
c. een bijdrage voor kosten van de verbetering van de publieke weginfrastructuur op de
vestigingslocatie. De bijdrage aan de ondernemer bedraagt maximaal 25% van de totale
investering in de weginfrastructur met een maximum van € 50.000,--.

Subparagraaf 8.4. Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s –
pMJP 1.1.3), komt als volgt te luiden:

Artikel 8.15. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen in het kader van de duurzame ontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden in het Reconstructiegebied Salland-Twente subsidie verlenen voor:
a. de uitwerking van een Ontwikkelingsplan voor een landbouwontwikkelingsgebied (LOG’s);
b. publieke investeringen voor de verbetering van openbare wegen;
c. publieke investeringen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
d. sloop van gebouwen ten behoeve van de ontwikkeling van omliggende agrarische bedrijvigheid;
e. modernisering van landbouwbedrijven door investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen.
Artikel 8.16. Criteria
1. De aanvraag is afkomstig van een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk rechtspersoon.
2. De aanvraag heeft betrekking op een LOG in het reconstructiegebied Salland-Twente.
3. Het Ontwikkelingsplan voor een LOG moet voldoen aan de volgende vereisten:
a. het plan draagt bij aan het creëren van goede ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij;
b. het plan bevat een (globale) indicatie en onderbouwing van het aantal nieuwvestigingslocaties in het LOG;
c. het plan leidt tot een goede beeldkwaliteit in het LOG;
d. het plan voldoet aan het relevante milieu- en waterbeleid;
e. het plan bevat een uitvoeringsparagraaf.
4. De verbetering van openbare wegen is nodig door de toename van het verkeer in het LOG als
gevolg van de uitbreiding of vestiging van één of meerdere intensieve veehouderijen.
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5.

De publieke investeringen in ruimtelijke kwaliteit zijn nodig voor de ontwikkeling van intensieve
veehouderijen en zijn aanvullend op de investeringen in ruimtelijke kwaliteit die ondernemers
op grond van het reconstructieplan Salland-Twente en het Ontwikkelingsplan van het LOG
geëist worden bij vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijen.
6. De voordelen van de sloop van hinderende bebouwing dient aan minimaal 3 omliggende
bedrijven ten goede te komen.
7. Ingeval de aanvraag private investeringen betreft, voldoet de subsidie aan artikel 4 van de
Vrijstellingsverordening Landbouw.
8. Een gemeente kan alleen een subsidie aanvragen voor projecten en activiteiten opgenomen in
een ontwikkelingsplan voor een LOG zoals bedoeld in artikel 8.16, derde lid.
9. Voor projecten en activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd wordt dient een projectplan met
kostenbegroting ingediend te worden.
10. De noodzaak tot verbetering van openbare wegen wordt onderbouwd met verkeersonderzoek
dat aantoont dat verbetering van de wegen nodig is als gevolg van de uitbreiding of vestiging
van intensieve veehouderij waarvoor een aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente
is ingediend.
Artikel 8.16a. Aanvullende stukken bij de aanvraag
Ingeval de aanvraag afkomstig is van een gemeente overlegt zij in aanvulling op artikel 1.14 tevens
het ontwikkelingsplan voor een LOG zoals bedoeld in artikel 8.16, lid 3.
Artikel 8.17. Grondslag
1. Subsidie voor de opstelling van ontwikkelingsplannen bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten;
2. Subsidie voor publieke investeringen in een LOG bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele
kosten. Indien er bij de verbetering van de wegen sprake is van achterstallig onderhoud,
behouden Gedeputeerde Staten zich het recht voor een lager subsidiepercentage te hanteren.
3. Subsidie voor private investeringen in een LOG bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele
kosten.
Artikel 8.17a. Wijze van behandelen aanvraag
In afwijking van artikel 1.4 behouden Gedeputeerde Staten zich het recht voor aanvragen te
prioriteren, indien het beschikbare budget voor subsidies in verhouding tot de aanvragen voor
subsidies beperkt is. Gedeputeeerde Staten geven daarbij prioriteit aan activiteiten gericht op de
ontwikkeling van intensieve veehouderijen die zich verplaatsen vanuit een extensiverinsgebied of
vanuit een verwevingsgebied voor het oplossen van een stankknelpunt.

Subparagraaf 8.8. Stimuleren toekomstgericht ondernemerschap (pMJP 1.2.2.), bevorderen duurzaam
ondernemen door middel van het toepassen van agrodiversiteit (pMJP 1.3.1) en beperken van emissie
van ammoniak, stank en stof vanuit de landbouw (pMJP 1.3.2)

Artikel 8.34. Grondslag
Aan lid 3 wordt achter “€ 100.000,-- per investering” het volgende zinsdeel toegevoegd:
“per 3 jaar, uitgaande van de datum van beschikking. In afwijking van artikel 1.5 is de totale
subsidie per 3 jaar (uitgaande van de datum van beschikking) nooit hoger dan 40% met een
maximum van € 100.000,--, als ook gebruik wordt gemaakt van Europese cofinanciering of de
subsidieregeling Bevorderen hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing (paragraaf 8.21).”
De voorlaatste alinea van de toelichting wordt als volgt gewijzigd:
Op grond van artikel 19 van de bovengenoemde vrijstellingsverordening is stapeling met andere
subsidies niet toegestaan boven het in artikel 8.34, lid 2, genoemde subsidiepercentage van 40%
voor investeringen. Het totale subsidiebedrag (ook uit andere regelingen) mag niet uitkomen boven
het in dit artikel genoemde subsidiepercentage. In artikel 8.34, lid 3, is stapeling boven het
genoemde maximum van € 100.000,-- uitgesloten. Bij samenloop met andere subsidiemogelijkheden uit subparagraaf 8.21 (vrijkomende agrarische bebouwing) mag het maximaal genoemde
subsidiebedrag van € 100.000,-- niet worden overschreden.

Subparagraaf 8.16. Kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6)

Artikel 8.67. Criteria
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd, met vernummering van de leden 3 en 4 in 4 en 5.
3. De objecten waarvoor subsidie wordt verleend zijn openbaar toegankelijk dan wel beleefbaar
vanaf de openbare weg.
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In lid 4 wordt achter “paragraaf 8.18” het zinsdeel “of paragraaf 8.29” toegevoegd.
Er wordt een nieuw lid 6 toegevoegd, met vernummering van de leden 5, 6, 7 en 8 in respectievelijk
7, 8, 9 en 10:
6. Ervenprojecten als bedoeld in artikel 8.66, lid 2, onder c, hebben een integrale, gebundelde
aanpak. Dit betekent dat meerdere particuliere eigenaren in het project deelnemen en dat
behalve de groene erfinrichting ook de gebouwen/bouwwerken en cultuurhistorische elementen
op het erf aandacht krijgen.
Algemene toelichting
Bij de toelichting van vergroten landschappelijke kwaliteit cultuurlandschap (pMJP 2.3.3) onder sub
2, gedachtestreepje Ervenprojecten, aan het eind de volgende zin toevoegen:
De gebundelde aanpak uit paragraaf 8.16 kan hiervoor worden gecombineerd met paragraaf 8.29,
Behoud en bescherming cultureel erfgoed, binnen één project en subsidieaanvraag.
Na de zin “Op de subsidieverlening zijn de voorwaarden van de genoemde POP-verordening van
toepassing. Dit betekent dat een subsidieaanvraag volgens de POP-procedure moet worden
aangevraagd.” wordt de volgende passage toegevoegd:
In de subsidie categorie 2 zijn kosten van grondverwerving – overeenkomstig maatregel 323 beperkt subsidiabel. Deze kosten mogen niet meer dan 10% van de subsidiabele kosten bedragen.
Voor de overige subsidiecategorieën komen kosten voor grondverwerving niet in aanmerking voor
subsidie. Indien de prestatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de subsidiecriteria
uit paragraaf 8.18, Uitvoering groene en blauwe diensten, dan wordt de subsidie-aanvraag in dat
kader behandeld. Op grond van deze prestatie is subsidie in die gevallen uitgesloten (artikel 8.67,
lid 3).
Voor de omrekening van lijnelementen naar ha’s kan onderstaande tabel worden gehanteerd.
Omrekening lijnelementen naar hectare
houtwal – singel

lengte ± 3,5 m breed

haag

lengte ± 1,5 m breed

laan – bomenrij

lengte ± 5 m breed

Subparagraaf 8.17. Uitvoeren van uitvoeringsprogramma's Nationale Landschappen (pMJP 2.3.3)

Artikel 8.71. Criteria
Lid 2 wordt geschrapt, de leden 3 en 4 worden vernummerd tot de leden 2 en 3.

Subparagraaf 8.18. Uitvoering Groene en Blauwe diensten (pMJP 2.4.1 - 2.4.3)

Artikel 8.79. Criteria
In lid 2 wordt het volgende zinsdeel geschrapt: “In afwijking hiervan kunnen Gedeputeerde Staten
subsidie verlenen aan natuurlijke personen indien daartoe bij een bestuurs- of samenwerkingsovereenkomst is besloten.”
Lid 3 komt als volgt te luiden:
3. In afwijking van lid 2 kan een aanvraag worden ingediend door een gemeente of waterschap
indien daartoe bij een convenant tussen provincie en gemeente c.q. waterschap is besloten.
In lid 5 wordt sub d geschrapt.
In lid 5 wordt aan sub e het volgende toegevoegd: aan “gemeenten”.
In lid 5 komt sub g als volgt te luiden:
g. voor maatregelen en activiteiten waartoe bij convenant zoals bedoeld in lid 3 is besloten.
Sub e, f en g worden vernummerd tot sub d, e en f.
Artikel 8.80. Grondslag
Lid 3 wordt geschrapt.
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Artikel 8.82. Aanvullende stukken bij aanvraag
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. Leden 1 en 2 zijn niet van toepassing ingeval de aanvrager een gemeente of waterschap is,
mits de aanvraag bij het sluiten van het convenant zoals bedoeld in artikel 8.79, lid 3, past in
het gemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan of enig vergelijkbare planvorm.
Artikel 8.84. Voorschot
Het tweede zinsdeel, beginnend met “indien de aanvrager aantoont…” wordt geschrapt.
Artikel 8.84a Overgangsbepaling wordt ingetrokken

Subparagraaf 8.19. Projectvoorstel Groene en Blauwe diensten (pMJP 2.4.1 - 2.4.3)

Artikel 8.86. Criteria
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. Geen subsidie wordt verleend indien voor dezelfde activiteiten een financiële bijdrage door de
gemeente is verstrekt die indirect van de provincie is ontvangen.
Artikel 8.88. Indieningstermijn aanvraag
De bestaande tekst wordt lid 1 en er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd:
2. Lid 1 is niet van toepassing indien de aanvraag afkomstig is van een gemeente of waterschap.
Alsdan zijn de hiertoe strekkende bepalingen in het convenant van toepassing.

Subparagraaf 8.20. Organisatie van uitvoering Groen-Blauwe diensten (pMJP 2.4.1 - 2.4.3)

Artikel 8.90. Criteria
Lid 1 komt als volgt te luiden:
1. De aanvraag is afkomstig van:
a. een privaatrechtelijke rechtspersoon die blijkens de statuten of oprichtingsakte specifiek is
opgericht voor dan wel zich onderscheidenlijk met geen andere activiteiten bezighoudt dan
het verduurzamen en overdragen van onder andere uit een of meerdere subsidies verkregen middelen voor activiteiten uit het projectvoorstel zoals bedoeld in artikel 8.82 van dit
besluit. Artikel 8.4, vierde lid, van dit besluit is niet van toepassing;
b. een gemeente of waterschap indien hiertoe bij een convenant tussen provincie en gemeente
c.q. waterschap is besloten. In afwijking van artikel 8.89, lid 1, verlenen Gedeputeerde
Staten een niet per boekjaar te verstrekken prestatiesubsidie. De gemeente of waterschap
is verplicht de subsidie te bestemmen voor privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedoeld
in sub a.
Aan lid 3 wordt een nieuw sub c toegevoegd:
c. voor dezelfde activiteiten een convenant tussen provincie en gemeente c.q. waterschap is
besloten.
Artikel 8.92. Voorschotverlening
De bestaande tekst wordt lid 1 en er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd:
2. Lid 1 is niet van toepassing indien de aanvraag afkomstig is van een gemeente of waterschap.
Alsdan zijn de hiertoe strekkende bepalingen in het convenant van toepassing.

Subparagraaf 8.21. Bevorderen hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing (VAB - pMJP 3.1.1)

Artikel 8.94. Criteria
Lid 4 wordt ingetrokken.
Er wordt een nieuw lid 6 toegevoegd:
6. Geen subsidie wordt verleend voor het ombouwen of geschikt maken van de VAB voor het
stallen van caravans.
Lid 5 en 6 wordt vernummerd tot lid 4 en 5.
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Artikel 8.95. Grondslag
Aan lid 1 wordt achter “met een maximum van € 100.000,--” het volgende zinsdeel toegevoegd:
“per 3 jaar, uitgaande van de datum van beschikking. Als ook gebruik wordt gemaakt van de
subsidiemogelijkheid van subparagraaf 8.8 is de totale subsidie per 3 jaar (uitgaande van de datum
van beschikking) nooit hoger dan 40% met een maximum van € 100.000,--.”
Aan het eind van de toelichting wordt de volgende passage toegevoegd:
In artikel 8.95, lid 1, is stapeling boven het genoemde maximum van € 100.000,-- uitgesloten. Bij
samenloop met subsidiemogelijkheden uit paragraaf 8.8, Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten of stimulering toekomstgericht ondernemerschap, mag het maximaal genoemde subsidiebedrag van € 100.000,-- niet worden overschreden.
Algemene toelichting
Begin 2006 hebben Gedeputeerde Staten een beleidsregel Uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende
Agrarische Bebouwing vastgesteld. Het hoofddoel van het VAB-beleid is sociaaleconomisch: het
draagt bij aan het realiseren van Nieuwe Economische Dragers voor het landelijk gebied ofwel het
benutten van de resterende economische waarde van VAB voor andere functies dan landbouw.
Hergebruik in plaats van kapitaalsvernietiging. Startende bedrijven worden gestimuleerd. Het
buitengebied als streekgebonden werkgebied in plaats van woongebied voor niet streekgebonden
forensen. De terugloop in de landbouw maakt het voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit
van het landelijk gebied wenselijk dat er zich in VAB andere functies kunnen vestigen. Een
bijkomende doelstelling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Immers een blijvende
landelijke uitstraling van de gebouwen en omgeving is gewenst. In het Uitvoeringskader wordt met
name het planologische spoor gefaciliteerd. Met deze subsidiepalingen willen we nog een extra
impuls geven aan het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing.
In de artikelen 8.94 en 8.97 zijn – aanvullend op de algemene criteria – criteria opgenomen, waaraan moet zijn voldaan om voor subsidie in aanmerking te komen. Dat de aanvraag moet passen
binnen het gemeentelijke VAB-beleid betekent o.a. dat het (opnieuw) houden van intensieve
veehouderij planologisch en als gebruiksmogelijkheid onmogelijk moet worden gemaakt. Maar ook
dat bij eventuele situering in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) er uitsluitend subsidie
verstrekt kan worden als er door gemeenten en provincie positief advies uitgebracht is, waaruit in
elk geval blijkt dat de landbouw/intensieve veehouderij geen hinder ondervindt van de beoogde
nieuwe functie in de VAB. Als echter uit de vastgestelde LOG-visie van de gemeente blijkt dat
realisatie van een VAB op betreffende locatie mogelijk is, dan kan voor dit advies worden volstaan
met een verwijzing naar de LOG-visie van de betreffende gemeente. Bij de aanvraag hoort een
bedrijfsplan waaruit o.a. moet blijken hoe de subsidie bijdraagt aan het verkrijgen van substantieel
(extra) inkomen. Voor subsidieaanvragen VAB die bijdragen aan het algemene voorzieningenniveau
(zonder winstoogmerk), is een sluitende exploitatie voldoende. Ook moet er een bankverklaring bij
gevoegd worden en een overzicht van de complete financiering.
Voorts kan uitsluitend voor investeringen in de bestaande bebouwing subsidie toegekend worden en
dus niet voor nieuwbouw van gebouwen in samenhang met en na sloop van bestaande VAB. De
betreffende gebouwen moeten voor een agrarische functie zijn opgericht, agrarisch in gebruik zijn
(geweest) en op het moment van de aanvraag een agrarische bestemming hebben. Ook moet er
sprake zijn van een voldoende investeringsniveau door de ondernemer om de maatschappelijk
bijdrage te kunnen verantwoorden: om deze reden wordt met artikel 8.94, lid 6, een subsidie voor
het ombouwen of geschikt maken van de VAB voor het stallen van caravans uitgesloten.

Subparagraaf 8.22. Kwantitatieve uitbreiding routenetwerken (pMJP 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4)

Artikel 8.100. Grondslag
In lid 3 wordt voor onderdeel f “artikel 8.98” toegevoegd.

Paragraaf 8.25. Behouden, bundelen en ontwikkelen van voorzieningen en diensten (pMJP 4.1.1)

Artikel 8.110a. Criteria
Lid 1, sub a, komt als volgt te luiden:
1. De aanvraag voor de bouw en verbouw van kulturhusen als bedoeld in artikel 8.110, eerste lid,
voldoet aan de volgende criteria:
a. het kulturhus ligt in een kern, niet zijnde de stadskern van Zwolle, Deventer, Enschede,
Hengelo of Almelo;
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Lid 1, sub d,wordt geschrapt.
Lid 2, sub c, wordt geschrapt.
Algemene toelichting
Onder de kop Algemeen: in de eerste zin wordt verwijderd “Vitaliteit Kleine Kernen en” voor het
woord Kulturhusen.
In de derde alinea wordt aan het eind toegevoegd: “Informatie over het Kulturhus-concept is te
vinden op www.kulturhus.nl.”
Voor de artikelsgewijze toelichting wordt toegevoegd “BTW is niet subsidiabel als deze BTW
verrekend of teruggevorderd kan worden.”
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 8.110a, lid 2
Als de gemeente zelf het haalbaarheidsonderzoek uitvoert, kunnen eigen uren worden opgevoerd,
maar zal expliciet moeten worden aangetoond dat deze uren specifiek zijn gemaakt t.b.v. de pMJPprestatie (en anders niet zouden zijn gemaakt). Werkzaamheden die ook het algemeen belang
dienen of als regulier/gangbaar kunnen worden aangemerkt, zijn niet subsidiabel. Alleen de directe
kosten (loon/salaris incl. sociale lasten, maar excl. overhead) kunnen als subsidiabele kosten
worden aangemerkt.
Artikel 8.110a, lid 1
Zin begint met: Zelfwerkzaamheid bij de (ver)bouw …
Onder de kop ‘Wijze van aanvragen’:
Artikel 8.110a, lid 3
Aanvragen worden ingediend door het opsturen van een aanvraagformulier, projectplan en begroting naar de provincie Overijssel, eenheid Zorg en Cultuur.
Artikel 8.110a, lid 4
Aanvragen worden opgenomen in het gebiedsprogramma. Wij adviseren u het ontwikkelen van een
gezamenlijk beheer en/of gezamenlijke programmering onderdeel te laten vormen van een haalbaarheidsonderzoek. Indien voor bouw of verbouw van een kulturhus of multifunctionele voorziening
reeds eerder een provinciale bijdrage is ontvangen, dan kan de aanvraag gedurende het hele jaar
worden ingediend in de vorm van een aanvraagformulier, projectplan en begroting. Deze aanvraag
wordt opgestuurd naar de provincie Overijssel, eenheid Zorg en Cultuur.

Paragraaf 8.27. Vergroten van betrokkenheid van bewoners en burgerparticipatie (pMJP 4.2.1)

Artikel 8.116. Criteria
Lid 2 komt te luiden:
2. Het dorpsplan heeft betrekking op een kern tussen circa 500 en circa 4.000 inwoners.
Lid 7 komt als volgt te luiden:
7. Gedurende 4 jaar of tot de uitvoering van het UP is afgerond wordt er een aantoonbare
inspanning geleverd om het UP uit te voeren. De gemeente dient binnen 1 jaar na oplevering
van het dop+ een tussenrapportage in over de stand van zaken met betrekking tot de
uitvoering van het dop+.
Artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.116
Lid 2: na het zinsdeel “te complex wordt,” wordt het volgende zinsdeel toegevoegd: “het
schaalniveau zich niet leent voor toepassing van de dop+-systematiek,”.
Lid 6: na de laatste zin wordt het volgende toegevoegd:
Als de gemeente eigen uren opvoert, zal expliciet moeten worden aangetoond dat deze uren
specifiek zijn gemaakt t.b.v. de pMJP-prestatie (en anders niet zouden zijn gemaakt).
Werkzaamheden die ook het algemeen belang dienen of als regulier/gangbaar kunnen worden
aangemerkt, zijn niet subsidiabel. Alleen de directe kosten (loon/salaris incl. sociale lasten, maar
excl. overhead) kunnen als subsidiabele kosten worden aangemerkt. Wij merken voor de volledigheid op dat gemeenten, indien zij zelf het dop+-traject uitvoeren, onverminderd moeten voldoen
aan artikel 8.116, lid 3.
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Subparagraaf 8.28. Procesgelden ondersteuning gebiedsprogrammering (pMJP 4.2.2, 6.1.1, 6.1.3)

Artikel 8.118. Subsidiabele activiteiten
Aan lid 2 wordt achter “opstellen” toegevoegd “en begeleiden”.
Artikel 8.120. Grondslag
Lid 2 komt als volgt te luiden:
2. Subsidie als bedoeld in artikel 8.118, lid 2, bedraagt indien deze zijn gekoppeld aan andere
pMJP-prestaties maximaal 75% van de benodigde proceskosten. De eigen bijdrage bedraagt
minimaal 25%
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 8.119. Criteria
Bij vaststelling van plan- of gebiedsuitwerkingen en uitvoeringsmodulen let de provincie op de
volgende punten:
a. het plan bevat een probleemanalyse, met een overzicht van te realiseren pMJP-prestaties;

Subparagraaf 8.29. Behoud en bescherming cultureel erfgoed (pMJP 4.3.2)

Artikel 8.125. Criteria
Nieuwe leden 2 en 3:
2. Op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 8.124, lid 1 en lid 2, kan artikel 8.3 van
toepassing worden verklaard. In deze situatie verstrekken Gedeputeerde Staten subsidie die
voldoet aan de criteria van maatregel 323. Alle staatssteun toegekend in het kader van deze
maatregelen aan anderen dan landbouwers, zal in overeenstemming zijn met de de-minimisregeling zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1998/2006.
3. Voor zover de in deze paragraaf opgenomen criteria afwijken van de voorwaarden zoals
opgenomen in maatregel 323, worden de criteria in deze paragraaf bij toekenning van steun in
het kader van maatregel 323 alleen meegenomen, voor zover deze criteria strikter zijn dan of
aanvullend zijn op de voorwaarden in maatregel 323.
Toelichting bij artikel 8.125
Voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 8.124, lid 1 en lid 2, kan cofinanciering van het POP2programma, maatregel 323 worden verstrekt. Op de subsidieverlening zijn in dat geval de POPvoorwaarden van toepassing.
Plan- en gebiedsuitwerkingen en uitvoeringsmodules, landelijke niet-reconstructiegebieden
(pMJP 6.2.8)

Op het eind wordt de volgende zin toegevoegd:
De financiering vanuit deze prestatie wordt aan de andere (inhoudelijke) pMJP-prestaties
toegevoegd.

Artikel II. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal Blad, met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2009.
De wijzigingen in hoofdstuk 8 treden in werking na goedkeuring door het Ministerie van LNV.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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