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Inleiding 
Bij de totstandkoming van de tijdelijke subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006 is in artikel 12 
een subsidieplafond opgenomen. Dit voorstel beoogt dit plafond te laten vervallen. Het subsidie-
plafond voor 2007 bedraagt € 480.000,-.  Voor het jaar 2007 zijn 41 projecten ingediend waarvan er 
24 voldoen aan de criteria van de verordening en zeer goede en stimulerende projecten zijn die 
bijdragen aan de doelstelling van het programma WelThuis!: meer wonen, zorg en welzijn op maat! 
Deze projecten vertegenwoordigen een bedrag van € 658.000,-. Met het beschikbare subsidieplafond 
voor 2007 van € 480.000,- kunnen 16 projecten worden ondersteund. Om ook de overige 8 projecten 
te kunnen ondersteunen wordt een bedrag van € 178.000,- toegevoegd aan het subsidieplafond voor 
het jaar 2007. Dit bedrag wordt gebruikt uit financiële meevallers van andere projecten van het 
programma Wel Thuis!. 
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Ontwerp-besluit 

Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 17 december 2007 tot wijziging van de tijdelijke 
subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006 met het oog op het laten vervallen van het 
subsidieplafond 
 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007, afdeling MOW, nummer 
2007int213335; 
 

Overwegende dat het wenselijk is het subsidieplafond van de Tijdelijke subsidieregeling wonen, 
welzijn en zorg 2006 te laten vervallen; 
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten:   
 
ARTIKEL I 
 
Artikel 12 van de Tijdelijke subsidieregeling Wonen, welzijn en zorg 2006 vervalt. 
 
ARTIKEL II 
 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de dag na de datum van uitgifte van 
het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 
 

voorzitter,  
 

griffier,   
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 4:23 Awb geeft aan dat subsidie alleen verstrekt mag worden op basis van een wettelijk 
voorschrift; in dit geval een provinciale verordening. 
 
Beoogd effect 
Met het laten vervallen van het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling wonen, welzijn en 
zorg 2006 kunnen alle projecten die voldoen aan criteria van de verordening financieel worden 
ondersteund.   
 
Argumenten 
De Tijdelijke subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006 voorziet in de mogelijkheid subsidie te 
verstrekken voor activiteiten gericht op het realiseren van kleinschalige woonvormen en voor 
activiteiten gericht op het ontwikkelen van bijzondere of vernieuwende welzijnsactiviteiten op wijk- 
en of buurtniveau waarbij de ontmoeting, acceptatie en integratie tussen kwetsbare groepen en andere 
wijkbewoners centraal staat. De regeling geldt voor 2 jaar, 2006 en 2007. Voor het jaar 2007 zijn 41 
projecten ingediend waarvan er 24 voldoen aan de criteria van de verordening en zeer goede en 
stimulerende projecten zijn die bijdragen aan de doelstelling van het programma WelThuis!: meer 
wonen, zorg en welzijn op maat! Deze 24 projecten maken aanspraak op € 658.000,-. Volgens artikel 
12, lid 2  van de verordening is het subsidieplafond voor 2007 € 300.000,-. Dit bedrag mag volgens 
artikel 12, lid 3 worden verhoogd met het niet benutte deel van het plafond uit 2006 zijnde € 180.000,-
. Het voor 2007 beschikbare bedrag is € 480.000,-. Hiermee zijn 16 projecten ondersteund. De overige 
8 projecten die ook voldeden aan de criteria van bovengenoemde verordening en heel goed passen 
binnen de doelstelling van het programma Wel Thuis! moesten om redenen van het plafond worden 
afgewezen. Om toch deze projecten te kunnen honoreren stellen wij voor het plafond van de 
subsidieregeling te laten vervallen en financiële meevallers van andere projecten binnen het 
programma Wel Thuis! te gebruiken en toe te voegen aan het beschikbare budget voor 2007 van  
€ 480.000,-  De financiële meevallers bedragen € 178.000,- zodat het totaal beschikbare bedrag  
€ 658.000,- bedraagt. Hiermee kunnen dus alle 24 projecten worden gehonoreerd. 
 
Kanttekeningen 
Getuige het grote aantal aanvragen in het subsidiejaar 2007 blijkt er vanuit het veld een enorme 
behoefte te bestaan aan financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. Omdat 2007 het laatste 
jaar was om van deze regeling gebruik te maken zou het zonde zijn om projecten die aan de criteria 
van de verordening voldoen en ook prachtig passen binnen de doelstelling van het programma Wel 
Thuis! buiten de boot te laten vallen.    
 
Financiën 
Volgens artikel 12, lid 2  van de tijdelijke subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006 bedraagt het 
subsidieplafond voor 2007 € 300.000,-. Dit bedrag mag volgens artikel 12, lid 3 worden verhoogd met 
het niet benutte deel van het plafond uit 2006 zijn de € 180.000,-. Het voor 2007 beschikbare bedrag is 
dus € 480.000,-. Hiermee zijn 16 projecten ondersteund. De overige 8 projecten die ook voldeden aan 
de criteria van bovengenoemde verordening en heel goed passen binnen de doelstelling van het 
programma Wel Thuis! moesten om redenen van het plafond worden afgewezen. Om toch deze 
projecten te kunnen honoreren stellen wij voor het plafond van de subsidieregeling te laten vervallen 
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en financiële meevallers van andere projecten binnen het programma Wel Thuis! te gebruiken en toe 
te voegen aan het beschikbare budget voor 2007 van € 480.000,-  De financiële meevallers bedragen  
In totaal € 178.000,- zodat in totaal € 658.000,- beschikbaar is om alle 24 projecten die voldoen aan de 
criteria van de verordening financieel te ondersteunen.  
 
Juridisch 
Om meer geld uit te mogen geven dan het plafond toestaat is het nodig dat het plafond komt te 
vervallen. Het totaal bedrag van alle aanvragen die voldoen aan de criteria van de verordening is  
€ 658.000,-. Er kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend omdat de sluitingsdatum is 
verstreken. Derhalve wordt er geen risico meer gelopen op nieuwe aanvragen.  
 
Communicatie 
Na de GS-vergadering van 4 december 2007 is een persbericht uitgegaan over de toekenning van de 
16 projecten die binnen het plafond van de regeling vallen en over het besluit dat op 17 december a.s. 
aan PS voorgelegd wordt extra middelen toe te kennen zodat ook de overige 8 projecten gehonoreerd 
kunnen worden.  

Bijlagen 
geen 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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