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Inleiding 
Deze verordening beoogt projecten te stimuleren en te ondersteunen op het beleidsterrein 
maatschappelijke ontwikkeling. 
Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties werkt de provincie aan projecten die gericht 
zijn op het verminderen of oplossen van urgente maatschappelijke problemen.  
Partijen (bijvoorbeeld gemeenten, organisaties op het gebied van zorg, welzijn, sport, natuur en milieu, 
cultuur, vrijwilligerssteunpunten, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgorganisaties, 
onderwijsinstellingen) kunnen door middel van subsidieaanvragen gestimuleerd worden projecten te 
ontwikkelen op een van de hieronder genoemde thema’s. Elke twee jaar worden inhoudelijke thema’s 
gekozen waarop de projecten betrekking hebben. Voor 2008-2009 worden de volgende thema’s 
voorgesteld: 

1. vrijwilligerswerk en mantelzorg;  
2. gezonde leefstijl; en 
3. good practices maatschappelijke ontwikkeling. 

Deze thema’s zijn gekozen naar aanleiding van de uitkomsten van het Sociaal Rapport, de sociale 
debatten en signalen uit de samenleving. Met deze thema’s plus de voorgestelde programma’s 
Utrechtse Jeugd Centraal, Wel thuis! 2, Sociale Agenda en Sport (Utrecht in beweging) wordt de 
volledige ambitie van hoofdstuk 9 (onderdeel samenleving) en hoofdstuk 10 (Jeugd, zorg en 
onderwijs) in het coalitieakkoord gedekt. 
 
Als provincie hebben we op deze onderwerpen op onderdelen geen formele verantwoordelijkheid. Bij 
het realiseren van onze ambities gaan we uit van de vraag van gemeenten en maatschappelijke partners 
om ondersteuning in het uitvoeren van hun (wettelijke) taken. Ook willen we een bijdrage leveren aan 
het vergroten van de maatschappelijke effecten van hun inspanningen. Vanuit die rol willen we de 
uitvoering van beleid faciliteren, het tot stand komen van nieuwe initiatieven bevorderen, goede 
voorbeelden verspreiden en zoveel mogelijk knelpunten helpen oplossen.  
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Ontwerp-besluit 
 
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer 
2008int219494 
 
Besluiten: 
 
1. vast te stellen de stimuleringsregeling zoals vastgelegd in het Besluit van Provinciale Staten 

van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor 
subsidiëring van projecten gericht op vrijwilligerswerk en mantelzorg, gezonde leefstijl en 
good practices maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling maatschappelijke 
ontwikkeling) 

2. In te stemmen met de voorgenomen besteding van € 1.060.000,-, zoals vastgelegd in de 
Stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling.  

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan provinciale staten, 
 
Hieronder staat per thema aangegeven welke onderwerpen centraal staan in de stimuleringsregeling 
maatschappelijke ontwikkeling:  
 
THEMA 1. VRIJWILLIGERSWERK EN MANTELZORG 
 
Vrijwilligers en mantelzorgers dragen in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid en participatie 
van anderen. Daarmee bevorderen ze de sociale cohesie en de onderlinge betrokkenheid in onze 
maatschappij. Een op de vier Nederlanders doet regelmatig vrijwilligerswerk. Desondanks is er een 
tekort aan vrijwilligers. 
 
In de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) wordt een groter beroep gedaan op de vrijwillige 
inzet van mensen waarbij het belang van voldoende mantelzorgers en vrijwilligers wordt onderstreept. 
Het tekort aan vrijwilligers, om de doelstelling van de WMO te kunnen behalen, is hierdoor een urgent 
probleem. Hierdoor ontstaat er meer druk op maatschappelijke- en vrijwilligers organisaties en 
burgers. Door de stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling wil de provincie gemeenten, 
maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en burgers hierbij ondersteunen. Het beoogde resultaat 
is o.a. een verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de vrijwilligers- en 
mantelzorgorganisaties. 
Onderdelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn: 

• het versterken van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en/of 
mantelzorgorganisaties;  

• het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties en/of 
mantelzorgorganisaties;  

• projecten op het gebied van het ontwikkelen van respijtzorg1;
• deskundigheidbevordering van vrijwilligers- en/of mantelzorgorganisaties;  
• projecten gericht op specifieke groepen mantelzorgers, zoals jonge mantelzorgers, werkende 

mantelzorgers, GGZ mantelzorgers en allochtone mantelzorgers. 
• projecten gericht op ontwikkeling van nieuwe kennis, methodieken of vaardigheden die 

leiden tot verbetering van de mantelzorg of vrijwilligerswerk; en 
• projecten gericht op de implementatie, bestendiging, verbreding of verspreiding van reeds 

ontwikkelde kennis, methodieken of vaardigheden die leiden tot verbetering van de 
mantelzorg of vrijwilligerswerk. 

 
THEMA 2. GEZONDE LEEFSTIJL 

Burgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl. Onder ‘gezonde 
leefstijl’ verstaan wij een stijl van (samen)leven die positief is voor jezelf (zowel lichamelijk als 
geestelijk) en voor je leefomgeving. We richten ons daarbij specifiek op jongeren in de leeftijd tot 25 
jaar. 
 
Bij een gezonde leefstijl past ook ‘meer bewegen’. Dit thema wordt opgepakt binnen het programma 
‘Utrecht beweegt’. In het subsidiefonds “Stedelijk bouwen en wonen” van de provincie Utrecht levert 
de provincie ondermeer een bijdrage aan de fysieke verbetering van leefbaarheid in wijken in 
samenwerking met partners. In de samenwerkingsagenda met gemeenten zijn ook voorstellen 
opgenomen onder de noemer ‘tegengaan jeugdoverlast’ en ‘gezonde ontwikkelkansen voor jongeren’. 
Deze passen goed binnen de voorgestelde stimuleringsregeling.  

 
1 Respijtzorg is een tijdelijke overname van zorg. Respijtzorg kan diverse vormen aannemen, van een verblijf in 
een logeerhuis, een oppashulp, praktische hulp in huis door vrijwilligers, terminale thuiszorg, tot aan dagopvang 
of dagverzorging 
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De provinciale stimuleringsregeling is gericht op het ondersteunen van gemeenten en andere 
maatschappelijke partners bij het uitvoeren van hun (wettelijke) taken. We doen dat via het stimuleren 
en ondersteunen van projecten, het stimuleren van samenwerking tussen diverse betrokken partijen en 
het bevorderen van voorlichting over een gezonde leefstijl.  
 
Provincie Utrecht stimuleert projecten gericht op onder meer: 

• tegengaan van overlast; 
• gezonde voeding; 
• voorkomen alcohol- en drugsmisbruik; 
• seksuele voorlichting; 
• gezondheidsvoorlichting aan allochtone jongeren.  
 

THEMA 3. GOOD  PRACTICES MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
 
Voor projecten die als een doel hebben een bijzondere bijdrage te leveren aan welzijn. Dit kunnen 
bijvoorbeeld projecten zijn die gericht zijn op ontwikkeling van kennis, methodieken of vaardigheden 
die leiden tot verbetering van het welzijn van burgers in de provincie Utrecht. Ook kunnen dit 
projecten zijn gericht op de implementatie, bestendiging, verbreding of verspreiding van reeds 
ontwikkelde kennis, methodieken of vaardigheden die leiden tot verbetering van welzijn. 
 
Wettelijke grondslag 
De wettelijke grondslag voor deze subsidieverordening is gelegen in artikel 145 provinciewet.  
 
Beoogd effect 
Met deze verordening wil de provincie een impuls geven aan projecten op het gebied van 
vrijwilligerswerk en mantelzorg, gezonde leefstijl en good practices maatschappelijke ontwikkeling. 
De opgedane kennis, methodieken of vaardigheden kunnen verder verspreid worden. Dit wordt 
bijvoorbeeld gedaan door de projecten aandacht te geven op de provinciale website. 
 
Argumenten 
Het voorstel past binnen de doelstellingen die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord 2007-2011, en 
in het collegeprogramma van gedeputeerde staten 2007-2011 ‘Samen maken wij Utrecht mooier’. 
 
Financiën 
Het flexibel budget voor projecten welzijn en het projectenkrediet zorg worden omgevormd tot een 
nieuwe stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling. Niet alle beschikbare middelen uit het 
voormalige flexibel budget voor projecten welzijn zijn nodig om de doelen van deze nieuwe regeling 
te realiseren. Daarom wordt voorgesteld een deel van de middelen over te hevelen naar het programma 
Utrechtse Jeugd Centraal en de Sociale Agenda. Deze programma's, de nieuwe stimuleringsregeling 
maatschappelijke ontwikkeling en de programma's Wel Thuis en Utrecht in Beweging dekken samen 
de volledige ambitie van hoofdstuk 9 (onderdeel Samenleving) en 10 (Jeugd, Zorg en Onderwijs) uit 
het Coalitieakkoord. 
 
De financiële dekking voor de stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling, budgetnummer 
532163, is voor 2008 € 1.060.000,-. Dit budget is opgebouwd uit het projectenkrediet zorg (€ 
190.000,-) en het flexibele budget voor projecten welzijn (€ 870.000,-)  
Per thema is het deel-subsidieplafond als volgt vastgesteld: voor vrijwilligerswerk en mantelzorg        
€ 353.000-, voor gezonde leefstijl € 353.000,-, en good practices maatschappelijke ontwikkeling            
€ 354.000,-. De gedeputeerde jeugd, onderwijs en participatie en de gedeputeerde financiën 
samenleving en cultuur zijn gemandateerd om de verdeling van de deel-subsidieplafonds zonodig te 
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wijzigen. Als het deel-subsidieplafond van een van de thema’s niet wordt bereikt op 31 oktober van 
enig jaar, kan het restant worden toegevoegd aan een van de andere deel-subsidieplafonds. 
 
Juridisch 
De verordening vormt de vereiste wettelijke grondslag om subsidie te verstrekken voor de genoemde 
activiteiten (artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht). 
 
Europa 
Een aandachtspunt is het verlenen van subsidie voor meerdere projecten aan dezelfde subsidie-
ontvanger. Bij iedere subsidie-aanvraag dient daarom door de aanvrager een deminimusverklaring te 
worden ondertekend ter controle op overige subsidies. Bij de uitvoering wordt getoetst aan de regels 
over staatssteun. Bij opdrachtverstrekking zullen de (Europese) aanbestedingsregels in acht worden 
genomen. 
 
Realisatie 
De verordening treedt in werking na de vaststelling in PS op 19 mei 2008 en na de publicatie in het 
Provinciaal blad. 
 
Communicatie 
Na besluit door GS wordt een persbericht verstuurd en een bericht op de provinciale website gezet. Na 
vaststelling door PS op 19 mei 2008 wordt de verordening gepubliceerd in het Provinciaal blad. 
Informatie is vanaf 19 mei 2008 te downloaden van de provinciale website.  
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