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Onderwerp: overbruggingskrediet samenwerkingsverband ‘Arme kant van de provincie Utrecht’.
Cie-datum : 14 oktober 2002 Cie-nummer: Cie 2002ZEW35

3URFHGXUH� in GS (na Cie. Vergadering) op: n.v.t. inspraak:nee
eerdere behandeling in cie:         nee op:
in PS: nee op:

Behandelend ambtenaar: R. de Jong toestel: 2187
b.g.g.: 2285

6DPHQYDWWLQJ��LQFOXVLHI�FRPPXQLFDWLH��
Het samenwerkingsverband ‘de arme kant van de provincie Utrecht’ heeft van juni 2001 tot juni 2002 met
behulp van een provinciale subsidie een aantal activiteiten uitgevoerd (zie bijlage).
De provinciale ondersteuning bestond uit een éénmalig projectsubsidie, onttrokken uit het projectenkrediet
maatschappelijke participatie en maatschappelijke zorg. Na een evaluatie met het samenwerkingsverband zou
bekeken worden of het gewenst is de activiteiten voort te zetten. Op 13 juni jongstleden vond deze evaluatie
plaats en hieruit bleek dat het Samenwerkingsverband een belangrijk deel van de doelstellingen behaald had. Ze
heeft een duidelijke positie ingenomen zowel in de relatie tot provincie als binnen de anti-armoedebeweging. Er
is nu in de kadernota een budget ingeruimd voor nieuwe projecten in de jaren 2003-2004, zodat het
samenwerkingsverband haar activiteiten kan voortzetten/ uitbreiden.

Het samenwerkingsverband heeft tijdens de evaluatie van 13 juni jongstleden aangegeven dat zij graag in
aanmerking komt voor een overbruggingssubsidie van juni 2002 tot december 2002 (7 maanden), zodat zij haar
werkzaamheden kan voortzetten. Een kort werkplan met de voorgenomen werkzaamheden in deze zeven
maanden is ons toegezonden (zie bijlage).

9RRUGHOHQ�
- het anti-armoedebeleid staat hoog op de agenda van Provinciale Staten;
- dit overbruggingssubsidie kan zorgen voor een goede afronding van de eerste fase;
- continuïteit van het opgebouwde netwerk;
- een overbruggingssubsidie is een goede voorbereiding voor een snelle start van het project 2003-2004.

1DGHOHQ�
- Er wordt vooruitgelopen op de besluitvorming omtrent de continuering van het samenwerkingsverband.

9RRUVWHO�
Een overbruggingssubsidie van 14.194,- toe te kennen. Voor dit bedrag kan dekking worden gevonden in het
krediet ‘nog aan te wenden plan MP/MZ’.
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Oorspronkelijk projectsubsidie 2001-2002:  ��������
Overbrugging van 7 maanden (juni 2002 - december 2002): 7/12 x 24.322,- = ��������
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X om advies over de volgende vraag (vragen):
- Kan uw commissie akkoord gaan met bovenstaand voorstel?




