Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005

Nr.

Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is projecten ter stimulering van een passend en samenhangend
jeugdzorgaanbod en activiteiten die leiden tot structurele vernieuwing of verbetering van de
jeugdzorg te subsidiëren;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:

Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze deelverordening wordt verstaan onder:
a jeugdzorg: de zorg die de Wet op de jeugdzorg hieronder verstaat;
b Stichting Bureau Jeugdzorg: de in het uitvoeringsprogramma opgenomen stichting die in de
provincie Noord-Holland Bureau Jeugdzorg in stand houdt;
c zorgaanbieders: de in het uitvoeringsprogramma opgenomen zorgaanbieders die zorg verlenen
waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak bestaat;
d jeugdige: de persoon die de Wet op de jeugdzorg hieronder verstaat;
e cliënt: de persoon die de Wet op de jeugdzorg hieronder verstaat;
f uitvoeringsprogramma: het provinciale programma als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de
jeugzorg;
g ROA-gebied: het grondgebied van het Regionaal Orgaan Amsterdam.

Hoofdstuk 2 Een samenhangend en vraaggericht jeugdzorgstelsel
Doelgroep
Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan:
a zorgaanbieders;
b gemeenten;
c rechtspersonen werkzaam op het terrein van de jeugdzorg en het jeugdbeleid.
Subsidiecriteria
Artikel 3
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van activiteiten die:
a plaatsvinden in de provincie Noord-Holland, buiten het ROA-gebied;
b gericht zijn op het ontwikkelen of implementeren van een activiteit die voor de regio nieuw is;
c uitgevoerd worden door minimaal twee of meer rechtspersonen, waarvan in ieder geval één
door de provincie gesubsidieerde zorgaanbieder of Stichting Bureau Jeugdzorg is;
d niet voortvloeien uit reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager en
e aansluiting vinden bij het provinciaal beleidskader jeugdzorg.
Weigeringsgronden
Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien naar het oordeel van gedeputeerde staten:
a de activiteit uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van andere overheden of partijen behoort;
b onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat en hoe de activiteit na afloop van de provinciale
subsidiëring een vervolg zal krijgen;
c de aard van de activiteit niet in verhouding staat tot de omvang van de totale kosten van de
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activiteit;
d subsidie op grond van een andere, meer geëigende regeling van de provincie Noord-Holland
kan worden verstrekt.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 5
lid 1
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt een
aanvraag om subsidie uiterlijk 1 februari van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft,
per post aan gedeputeerde staten toegezonden.
lid 2
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria op een
prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aanvragen op de prioriteitenlijst worden gerangschikt,
wordt bepaald door achtereenvolgens:
a aansluiting bij de thema's voor projectsubsidie in het provinciaal beleidskader jeugdzorg;
b de spreiding van de activiteiten naar doelstelling, leeftijdsgroep en doelgroep;
c de bovenlokale omvang van de activiteit;
d de spreiding van de activiteiten over de provincie.
lid 3
De aanvragen worden gehonoreerd overeenkomstig de volgorde op de prioriteitenlijst.
lid 4
In afwijking van artikel 12 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen
gedeputeerde staten gelijktijdig over alle subsidieaanvragen vóór 1 april van het in lid 1 bedoelde
kalenderjaar.
Artikel 6
Indien na de in artikel 5 lid vier bedoelde besluitvorming het subsidieplafond niet is bereikt, kunnen
gedeputeerde staten besluiten tot een tweede indieningsronde. Een aanvraag om subsidie voor deze
tweede indieningsronde dient uiterlijk 1 september van het in lid 1 bedoelde kalenderjaar per post
aan gedeputeerde staten te worden toegezonden. Gedeputeerde staten beslissen in geval van een
tweede indieningsronde gelijktijdig over alle subsidieaanvragen vóór 1 november van het
betreffende kalenderjaar.
Berekening van de subsidie
Artikel 7
De te verstrekken subsidie per activiteit bedraagt maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in
aanmerking komen.
Aanvraag om subsidie
Artikel 8
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een bij gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier.
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Hoofdstuk 3 Vernieuwende activiteiten
Doelgroep
Artikel 9
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan:
a zorgaanbieders;
b Stichting Bureau Jeugdzorg.
Subsidiecriteria
Artikel 10
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van een activiteit die:
a plaatsvindt in de provincie Noord-Holland, buiten het ROA-gebied;
b gericht is op vernieuwing of kwalitatieve verbetering in één of meer instellingen voor
jeugdzorg, voor zover deze betrekking heeft op de vernieuwing of verbetering van
kwaliteitsbeleid, cliëntenbeleid of allochtonenbeleid dan wel de vernieuwing van het bestaande
aanbod;
c leidt tot een structurele vernieuwing of verbetering van de jeugdzorg en
d aansluit bij het provinciaal beleidskader jeugdzorg.
Weigeringsgronden
Artikel 11
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien naar het oordeel van gedeputeerde staten:
a reeds is begonnen met de praktische uitvoering van de activiteit voordat op de aanvraag om
subsidie is beslist;
b de activiteit uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van andere overheden of partijen behoort;
c onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat en hoe de activiteit na afloop van de provinciale
subsidiëring een vervolg zal krijgen;
d de aard van de activiteit niet in verhouding staat tot de omvang van de totale kosten van de
activiteit;
e subsidie op grond van een andere, meer geëigende regeling van de provincie Noord-Holland
kan worden verstrekt.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 12
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de
subsidieaanvragen. Wanneer de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen,
geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de dag waarop de aangevulde aanvraag is
ontvangen.
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Berekening van de subsidie
Artikel 13
Een subsidie bedraagt ten hoogste de noodzakelijke kosten die naar het oordeel van gedeputeerde
staten specifiek gemaakt worden voor de activiteiten.
Aanvraag om subsidie
Artikel 14
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een bij gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier.
Hoofdstuk 4 Aansluiting lokaal jeugdbeleid – provinciaal jeugdzorgbeleid
Doelgroep
Artikel 15
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan in regionaal verband samenwerkende gemeenten.
Subsidiecriteria
Artikel 16
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van een activiteit die:
a plaatsvindt in de provincie Noord-Holland, buiten het ROA-gebied;
b gericht is op de aansluiting lokaal jeugdbeleid - provinciaal jeugdzorgbeleid en
c leidt tot een structurele vernieuwing of verbetering van de keten jeugdbeleid – jeugdzorg.
Weigeringsgronden
Artikel 17
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien naar het oordeel van gedeputeerde staten:
a de activiteit uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van andere overheden of partijen behoort;
b onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat en hoe de activiteit na afloop van de provinciale
subsidiëring een vervolg zal krijgen;
c de aard van de activiteit niet in verhouding staat tot de omvang van de totale kosten van de
activiteit;
d subsidie op grond van een andere, meer geëigende regeling van de provincie Noord-Holland
kan worden verstrekt.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 18
lid 1
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt een
aanvraag om subsidie vóór 1 september van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft
per post aan gedeputeerde staten toegezonden.
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lid 2
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria op een
prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aanvragen op de prioriteitenlijst worden gerangschikt wordt
bepaald door achtereenvolgens:
a de mate van aansluiting van het lokaal jeugdbeleid op het provinciaal jeugdzorgbeleid;
b de evenwichtige verdeling van de activiteiten over de jeugdzorgregio’s Kop van Noord-Holland,
West- Friesland, ’t Gooi, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland.
lid 3
In afwijking van artikel 12 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen
gedeputeerde staten gelijktijdig over alle subsidieaanvragen vóór 1 november van het in lid 1
bedoelde kalenderjaar.
Berekening van de subsidie
Artikel 19
Een subsidie bedraagt ten hoogste de noodzakelijke kosten die naar het oordeel van gedeputeerde
staten specifiek gemaakt worden voor de activiteiten.
Aanvraag om subsidie
Artikel 20
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een bij gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Artikel 21
lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking de rechtstreeks met de activiteit verband houdende kosten.
lid 2
Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:
a vergoedingen voor werkuren in reeds bestaande overeenkomsten;
b kosten van aanschaf, leasing en onderhoud van duurzame kapitaalgoederen;
c algemene overheadkosten waarvan niet aannemelijk gemaakt kan worden dat ze rechtstreeks
met de activiteit te maken hebben;
d kosten die gemaakt worden voor personen die niet daadwerkelijk bij de activiteit zijn
betrokken.
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Vorm van de subsidie
Artikel 22
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.
lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.250,- wordt verleend in de vorm van een tekortsubsidie.
De aanvraag om subsidie
Artikel 23
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998 wordt, op een bij gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier, het volgende
overgelegd:
a een beschrijving van de activiteiten en
b een uitgewerkte begroting.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 24
Indien de subsidie in de vorm van een tekortsubsidie is verleend, wordt binnen drie maanden na de
afloop van de activiteit een aanvraag om vaststelling ingediend.
Subsidievaststelling
Artikel 25
Bij een aanvraag zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998 wordt het volgende overgelegd:
a een inhoudelijk verslag van de gesubsidieerde activiteit en
b een financiële verantwoording waaruit het totaal van inkomsten en uitgaven voor deze activiteit
blijkt.
Overige bepalingen
Artikel 26
Er kan maximaal drie opeenvolgende jaren subsidie worden verstrekt voor dezelfde activiteit.
Indien de subsidie voor meerdere jaren wordt gevraagd, dient per jaar een aanvraag om subsidie te
worden ingediend.
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Overgangsbepaling
Artikel 27
Op subsidieaanvragen die op grond van de Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg NoordHolland 2004 zijn ingediend wordt met toepassing van deze deelverordening beslist.
Slotartikelen
Artikel 28
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meer bepalingen van deze
deelverordening.
Artikel 29
De Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 30
Deze deelverordening treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad
waarin zij is geplaatst.
Artikel 31
Deze deelverordening wordt aangehaald als:
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005
Artikel 32
Deze deelverordening vervalt op 1 januari 2008.
Haarlem, ………………….. 2004
Provinciale Staten voornoemd,
………………………………, voorzitter.
………………………………, griffier.
Uitgegeven op ……..2004
De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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Toelichting
I Algemeen
Subsidiestelsel
Het subsidiestelsel van de provincie Noord-Holland kent een algemene subsidieverordening
(Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998), die algemene regels over subsidiëring bevat
en deel(subsidie)verordeningen, waarin per beleidsterrein bijzondere regels zijn opgenomen.
Jeugdzorg
In november 2004 heeft het college van gedeputeerde staten het uitvoeringsprogramma jeugdzorg
2005 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma vloeit voort uit het Beleidskader Jeugdzorg 2005 tot
2008. In het uitvoeringsprogramma is ervoor gekozen om van het budget “samenhangend en
vraaggericht jeugdbeleid” een bedrag af te zonderen, specifiek bestemd voor de uitvoering van
activiteiten die in het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg zijn afgesproken en waaraan
zowel vanuit de gemeenten als vanuit de provincie een financiële bijdrage wordt verschaft.
Dit was aanleiding om de bestaande Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland
2004 te herzien en in te trekken.
Op grond van hoofdstuk 4 van deze nieuwe deelverordening 2005 kunnen projectsubsidies aan in
regionaal verband samenwerkende gemeenten worden verstrekt.
De mogelijkheid tot het verstrekken van projectsubsidies op grond van de hoofdstukken 2 en 3 van
de ingetrokken deelverordening wordt gehandhaafd.
Meerjarige activiteiten
Het budgetrecht van provinciale staten heeft als gevolg dat gedeputeerde staten niet de bevoegdheid
hebben voor meer dan 1 jaar subsidie te verlenen. Daarom wordt in artikel 26 de mogelijkheid
geboden om maximaal in drie opeenvolgende jaren subsidie te verstrekken voor dezelfde activiteit.
Per jaar dient een aanvraag om subsidie te worden ingediend.
II Artikelsgewijs
Artikel 15
De provincie Noord-Holland heeft in het Beleidskader Jeugdzorg aangegeven de komende jaren
extra middelen in te zetten voor versterking van de keten jeugdzorg-provinciaal jeugd(zorg)beleid
in de jeugdzorgregio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland, ’t Gooi, Noord-Kennemerland,
Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. Het betreft dan een aanvulling op reeds bestaande
activiteiten waaraan een grotere behoefte bestaat, maar waarvoor de gemeenten in de regio niet
voldoende middelen beschikbaar hebben.
Het uitgangspunt is dat gemeenten eveneens zorgdragen voor een structurele financiering van het
gemeentelijk aandeel in de zorgstructuur.
In het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugd met gemeenten is in onderling verband afgesproken
dat jaarlijks één aanvraag per regio zal worden ingediend.

Titel:Nota PS-cie. SI, agendapunt 6j. (Ontw.besl. Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg NH 2005)
Datum:24-11-2004
Nummer:6j
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