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Onderwerp: Subsidieverlening project Buur & Zo (Social Hub fase 1)

Beste

,

Op 15 augustus 2019 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project Buur & Zo (Social Hub fase 1).
U vraagt een subsidie voor dit project van € 71.125,-. Uw aanvraag is met u besproken. U heeft op
20 november 2019 uw aanvraag aangevuld. In deze brief leest u ons besluit.
U ontvangt een subsidie van maximaal € 71.125,Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van fase 1 van het project
Buur & Zo, beter bekend als Social Hub. Deze fase geeft uitvoer aan de opzet van het Social Hub-concept,
inclusief een eerste pilot in de praktijk. Het concept beoogt welzijn, zorg en diensten te integreren tot één
innovatieve aanpak, gericht op kwetsbare burgers in de wijk. Uw project richt zich op een bijdrage aan
zowel de sociale en logistieke opgave in Overijssel, als aan de klimaatopgave. Die brede scope maakt dit
project uniek en bij uitstek interessant voor provincie Overijssel. We wensen u veel succes bij dit project
en zijn benieuwd naar de inzichten die het oplevert.
In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de
subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.
U ontvangt alvast een bedrag van € 65.000,De subsidie ontvangt u in twee delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij. Omdat het project een korte duur
kent (4 maanden) ontvangt u alvast het overgrote deel als voorschot. Bij de vaststelling van de subsidie
ontvangt u het resterende bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.
U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed
door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven. Dan voorkomt u dat wij de
subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2020 naar ons op
Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u
in het eindverslag als informatie moet opnemen.

Datum verzending

Subsidieverlening project Buur & Zo (Social Hub fase 1)

Bij vragen over deze brief kunt u contact met ons opnemen
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand.
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

,
teamleider Subsidieverlening
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Bijlage
Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden
waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door. Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in
de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden
leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.
Voorwaarden die horen bij de subsidie
1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
Het ontwerpen en opzetten van het concept Social Hubs (versie 1.0), zoals in uw projectplan omschreven
en de (proefmatige) implementatie daarvan in ten minste één wijk in Deventer.
a. Het ontwerp behelst de ontwikkeling van een businessmodel en een businesscase, waarin de
slimme integratie van zorg, welzijn en (mobiliteits- & koeriers)diensten centraal staat. De
businesscase beschrijft de voornaamste verwachte financiële en maatschappelijke resultaten en
geeft een beeld van de belangrijkste risico’s en bedreigingen voor het concept.
b. Voor de implementatie van het project in de wijk wordt een plan van aanpak opgesteld, met
daarbij meetindicatoren om de pilot mee te monitoren. Tijdens de uitrol van het project in de wijk
wordt aan de hand van deze indicatoren het verloop van het project gemonitord.
c. Bij de implementatie in de wijk worden ook inspanningen verricht om de subprojecten Bundelen
van goederenstromen, Mobiliteit in de wijk en Diensten aan huis zoveel mogelijk in de praktijk
toe te passen.
Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode
van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2019.
2. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen
wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie. Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet,
niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager
worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het subsidiebedrag (deels) aan ons
terugbetalen.
3. U zorgt voor een goede administratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft
gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of
andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze
minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.
4. U dient vóór 1 april 2020 een eindverslag in
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie. Uw
eindverslag bestaat uit:
a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn
uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden;
b. een bestuursverklaring waaruit de werkelijke kosten blijken. U vindt deze verklaring op
overijssel.nl/subsidie.
Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 32,05% van de werkelijk gemaakte
kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.
5. U deelt de resultaten van het project
De uitkomsten en resultaten van dit innovatie project deelt u om niet met geïnteresseerden.
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De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U
-

ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels
de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);
de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005;
de regels in hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie
overijssel.nl/subsidie);
- de Algemene bepalingen en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit
omdat:
a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of
onrechtmatige staatssteun;
- aan ons beleid en onze begroting van 2019.
Uw subsidie is toegestane staatssteun
De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Verordening (EU) nr. 651/2014
van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De subsidie voldoet aan die regels uit de AGVV
omdat:
a. u de subsidie ontvangt voor activiteiten die volledig passen binnen de categorie experimentele
ontwikkeling, als bedoeld in artikel 25 tweede lid, sub c;
b. de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt dan
40% van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling (25% met een
verhoging van 15% vanwege de ruime verspreiding van de projectresultaten).
Dit blijkt uit uw ingediende begroting en dekkingsplan, maar is ook met u telefonisch besproken. Als u
voor deze activiteiten nog meer overheidsbijdragen ontvangt, kan dit tot verlaging van onze subsidie
leiden.
Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie bedraagt 32,05% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 71.125,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Project Buur & Zo (Social Hub fase 1)
Subsidiabele projectkosten
Soort kosten
Kosten
begroting
Loonkosten
€ 51.826,99
Kosten derden
Subtotaal

Verleende
subsidie
€ 71.125,00

€ 154.625,90
€ 206.452,89

Toelichting
Kosten welke passen binnen
AGVV, art. 25, lid 3 a
Kosten welke passen binnen
AGVV, art. 25, lid 3 e

€ 71.125,00

Niet-subsidiabele projectkosten
Projectleider logistiek
€ 15.488,00

€ 0,00

Inzet van de projectleider is al
gefinancierd vanuit provincie
Overijssel. Dit bedrag is
meegenomen bij de berekening
van de steunintensiteit.

Totaal

€ 71.125,00

Steunintensiteit: 32,05%
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De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag
U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet kunt terugkrijgen van de Belastingdienst of
het BTW Compensatiefonds. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening
van de subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat
tot een lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.
De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder
worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn
op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug
kunt krijgen.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt
maken.
Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen
U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.
Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende
subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op
overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.
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