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Bijlage(n): subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Wij leggen u de nieuwe subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 provincie 
Utrecht voor. Het doel van de nieuwe verordening is een impuls geven aan het bouwen van 
kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen (volgens het principe van scheiden van 
wonen en zorg), het ontwikkelen van vernieuwende welzijnsactiviteiten op wijk- en of 
buurtniveau waarbij de ontmoeting, acceptatie en integratie tussen kwetsbare groepen en 
andere wijkbewoners wordt bevorderd en het ondersteunen van good practices op het 
kruispunt van de drie terreinen wonen-welzijn en zorg. Subsidieaanvragen voor 2008 kunnen 
uiterlijk op 15 september 2008 worden ingediend. Hierna zullen wij per keer de 
sluitingsdatum van de eerstvolgende ronde vaststellen. Als het subsidieplafond van het 
lopende jaar nog niet bereikt is, kan er in dat jaar nog een ronde worden opengesteld. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 31 maart jl. heeft u het programma Wel Thuis!2 vastgesteld. Uit de evaluatie van het 
programma Wel Thuis!1 en onze ervaring met de voorgaande subsidieregelingen is gebleken 
dat vanuit het veld behoefte is aan een meer flexibele regeling. In het programma Wel Thuis!2 
is een bedrag van € 1.600.000,- voor een nieuwe subsidieregeling opgenomen. Dit bedrag is 
voor 4 jaar.  
 
Essentie / samenvatting 
Het beschikbare budget bedraagt jaarlijks € 400.000,- (voor 2008 t/m 2011). Beoogd wordt na 
4 jaar tenminste 50 lokale initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Wel Thuis! 2 te 
ondersteunen. 
Aanvragen op de drie terreinen: ontwikkeling van kleinschalige woonvormen, 
welzijnsactiviteiten op buurt-en wijkniveau en good-practices kunnen worden ingediend en 
zullen afzonderlijk worden beoordeeld op o.a. de volgende aspecten:  
1. levert het project een bijdrage aan de maatschappelijke effecten van Wel Thuis!2, 
2. is de aanvraag realiseerbaar (financieel/of om andere reden), 
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3. is er een actieve samenwerking tussen partijen op de drie terreinen wonen, welzijn en 
zorg, 

4. Naast de hierbovengenoemde aspecten gelden de artikelen uit de verordening. 
Voor een activiteit gericht op ontwikkeling van kleinschalige woonvormen en gericht op 
good-practices bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten. Voor een welzijnsactiviteit 
op buurt- en wijkniveau bedraagt de subsidie maximaal 100% van de kosten. Wij streven naar 
een zo evenwichtig mogelijke verdeling bij de subsidietoekenningen tussen de drie thema´s 
kleinschalige woonvormen, welzijnsactiviteiten op buurt- en wijkniveau en good-practices. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 
Financiële consequenties 
Geen, de financiele dekking voor dit project is reeds vastgesteld binnen de uitwerking 
programma Wel Thuis!2. 
 

Voorgesteld wordt de verordening en het statenvoorstel ter besluitvorming toe te zenden aan 
Provinciale Staten. Aan u wordt voorgesteld de subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel 
Thuis!2 vast te stellen.  

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 juni 2008 houdende regels tot subsidiering van 
activiteiten met het oog op het langer thuis wonen van kwetsbare groepen 
(Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 provincie Utrecht) 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april 2008, afdeling MOW, nummer 2008int220884; 
 
Overwegende; dat het wenselijk is voor ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 
psychische beperking de mogelijkheid te vergroten om, met zorg en dienstverlening in de wijk of 
buurt, langer zelfstandig te kunnen blijven wonen 
 
Gelet op; artikel 145 van de Provinciewet 
 
Besluiten:  
 
De subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 provincie Utrecht, nummer 
PS2008WMC07, vast te stellen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De wettelijke grondslag voor deze subsidieverordening is gelegen in artikel 145 Provinciewet. 
2. Beoogd effect 
Met deze verordening wil de provincie de komende vier jaar een impuls geven aan het bouwen van 
kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen (volgens het principe van scheiden van wonen en 
zorg), aan het ontwikkelen van vernieuwende welzijnsactiviteiten op wijk- en of buurtniveau waarbij 
de ontmoeting, acceptatie en integratie tussen kwetsbare groepen en andere wijkbewoners wordt 
bevorderd én aan de ontwikkeling van good practices binnen de provincie Utrecht. Dit beoogd effect 
draagt bij aan de doelstelling van het programma Wel Thuis!2 namelijk het stimuleren van het zo lang 
mogelijk kunnen blijven wonen met zorg en dienstverlening in de buurt voor ouderen en mensen met 
een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. 
3. Argumenten 
Het voorstel past binnen de doelstellingen die zijn geformuleerd in het collegeprogramma. Het voldoet 
aan het programma Wel Thuis!2 Op grond van artikel 4:23 Awb mag alleen subsidie verstrekt worden 
op basis van een wettelijk voorschrift; in dit geval een provinciale verordening.  
4. Kanttekeningen 
5. Financiën 
Er is reeds financiële dekking voor 2008 t/m 2011. Dit voorstel heeft geen wijziging tot gevolg van de 
beschikbare financiële middelen. (Uitwerking programma Wel Thuis!2).  
6. Realisatie 
De verordening treedt in werking na de publicatie in het provinciaal blad (die volgt op de vaststelling 
in PS op 23 juni 2008). 
-vaststelling GS statenvoorstel met de verordening Subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2008 op 
22 april 2008 
-vaststelling commissie WMC verordening Subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2008 op 26 mei 
2008 
-vaststelling PS verordening Subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2008 op 23 juni 2008 
7. Juridisch 
Het betreft een tijdelijke verordening. Deze verordening vormt de wettelijke grondslag (artikel 4:23 
van de Algemene wet bestuursrecht) voor subsidies die verstrekt zullen worden in het kader van Wel 
Thuis!2. 
8. Europa 
Bij de verdeling van de subsidie zal rekening worden gehouden met de regels van staatssteun.  
9. Communicatie 
In samenwerking met de afdeling Communicatie zal voor het uitvoeringsprogramma Wel Thuis!2 een 
communicatieplan worden uitgewerkt. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een digitale 
nieuwsbrief die frequent binnen de provincie en onder de samenwerkingspartners verspreid zal 
worden. 
Na besluit door GS wordt een persbericht verstuurd en een bericht op de provinciale website gezet. Na 
vaststelling door PS wordt de verordening gepubliceerd in het Provinciaal blad. Tegelijkertijd 
verschijnt er een brochure met aanvraagformulier. Dezelfde informatie is vanaf die datum te 
downloaden via de provinciale website. 
10. Bijlagen 
1. Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 provincie Utrecht 
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