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Inleiding 
Het aantal mensen met dementie stijgt de komende jaren snel. 
Als gevolg van deze ontwikkeling zal het aantal voorzieningen voor deze groep sterk moeten toenemen. In de 
provincie Utrecht zijn er tot 2015 ongeveer 700 extra plaatsen voor 24 uurszorg voor ouderen met dementie 
nodig, oplopend tot 3000 in 2030 (zie rapport ‘Dementie in de provincie Utrecht’, maart 2007). Daarnaast zal 
ook in kwalitatieve zin het aanbod moeten vernieuwen. De zorg voor mensen met dementie wordt tot nu toe 
vooral geboden in traditionele, grootschalige verpleeghuizen. Er is echter een grote vraag naar andere 
ondersteuningsvormen, met name in een meer kleinschalige omgeving en beter verspreid over de provincie.  
Met het ‘Flexibel Stimuleringsprogramma Kleinschalig Wonen voor Mensen met Dementie in de provincie 
Utrecht, 2008-2011’ wil de provincie Utrecht een gerichte impuls bieden aan de totstandkoming van meer 
kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie.  
Het stimuleringsprogramma ‘kleinschalig wonen voor mensen met dementie’ wordt uitgevoerd als onderdeel van 
het programma Wel Thuis!2.  
 



PS2008WMC06 - 2 - 

 



PS2008WMC06 - 3 - 

 

Ontwerp-besluit 

Besluit van 31 maart 2008  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 februari 2008, afdeling MOW, nummer 
2008int217572; 
 

Besluiten:  
1. Vast te stellen de  ‘Hoofdlijnen Flexibel Stimuleringsprogramma Kleinschalig Wonen voor 

Mensen met Dementie in de provincie Utrecht, 2008-2011’,  zoals weergegeven in de bijlage bij 
dit besluit. 

2. Vast te stellen de subsidieregeling zoals vastgelegd in de ‘Verordening van provinciale staten van 
Utrecht van 31 maart 2008, nummer 2008int217674, tot subsidiëring van kleinschalige 
woonvormen voor mensen met dementie’.  

3. In te stemmen met de aanwending van € 2.500.000,= uit het uitvoeringsprogramma voor de 
uitwerking van het stimuleringsprogramma en de besluitvorming over de besteding van de 
afzonderlijke programmaonderdelen afzonderlijk door GS te laten plaatsvinden en deze ter 
kennisname voor te leggen aan de Commissie WMC 

4. In te stemmen met de voorgenomen besteding in 2008 van €700.000, voor de subsidieregeling 
zoals vastgelegd in  de ‘Verordening van provinciale staten van Utrecht van 31 maart 2008, 
nummer 2008int217674, tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met 
dementie’.  

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Het aantal mensen met dementie stijgt de komende jaren snel. 
Als gevolg van deze ontwikkeling zal het aantal voorzieningen voor deze groep sterk  moeten toenemen. In de 
provincie Utrecht zijn er tot 2015 ongeveer 700 extra plaatsen voor 24 uurszorg voor ouderen met dementie 
nodig, oplopend tot 3000 in 2030.(zie rapport ‘Dementie in de provincie Utrecht’, maart 2007). Daarnaast zal 
ook in kwalitatieve zin het aanbod moeten vernieuwen. De zorg voor mensen met dementie wordt tot nu toe 
vooral geboden in traditionele, grootschalige verpleeghuizen. Er is echter een grote vraag naar andere 
ondersteuningsvormen, met name in een meer kleinschalige omgeving en beter verspreid over de provincie.  
De provincie Utrecht wil een  impuls bieden aan de totstandkoming van meer kleinschalige woonvoorzieningen 
voor mensen met dementie.  
 
Binnen de kaders van het programma Wel Thuis!2 wordt daarom het stimuleringsprogramma ‘kleinschalig 
wonen voor mensen met dementie’ uitgevoerd met als specifiek doel: 

- uitbreiding van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, 
- een betere spreiding van kleinschalige capaciteit. 

 
Het beoogde resultaat is dat met het programma een aanzet wordt gegeven voor 400 nieuwe plaatsen in 
kleinschalige woonvormen.  Met het programma zet en houdt de provincie het thema nadrukkelijk hoog op de 
maatschappelijke agenda 
 
De hoofdlijnen van het programma zijn: 

a) Aanjagen van initiatieven: de provincie benadert actief gemeenten met witte vlekken en/of gemeenten 
waar grote tekorten gaan ontstaan (er zijn nog 12 gemeenten zonder 24 uurszorg voor dementerende 
ouderen). 

b) Ondersteunen in de initiatieffase: partijen kunnen ondersteuning krijgen in de initiatieffase of bij het 
oplossen van knelpunten .  

c) Outputgerichte subsidie voor de realisatie van een kleinschalige woonvorm: partijen die een point of no 
return hebben bereikt (locatie bekend, bestuurlijk commitment gemeente, financiering en samenwerking 
rond) kunnen een subsidie van 100.000 euro krijgen voor ontwikkelingskosten. 

d) Algemene promotie en ondersteuning: opzetten van een helpdesk, themabijeenkomsten, uitwisseling 
van expertise  intervisie projectleiders, stagemogelijkheden personeel.    

 
Voor het stimuleringsprogramma is in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar. We gaan uit van een 
programmabegroting over meerdere jaren. 
 

Programma onderdeel Begroot 
1. Projectcoördinatie/Aanjagen initiatieven inzet ambtelijke capaciteit 
2. Ondersteuning bij de initiatief/oriëntatiefase/ 
uitbreiding aanjaagteam  

500.000 euro  

3. Subsidie voor concreet te realiseren initiatieven 1.700.000 (uitgaande van 17 initiatieven) 
4. Algemene ondersteuning en promotie 300.000 
Totaal 2,5 miljoen 

Wettelijke grondslag 
De subsidieverordening kleinschalige woonvormen is het wettelijk kader dat nodig is om subsidie te kunnen 
verstrekken voor activiteiten in het kader van hoofdlijn c van de door PS vast te stellen Hoofdlijnen van het 
Stimuleringsprogramma Kleinschalig wonen voor mensen met dementie.  
Artikelen 143 en 145 van de Provinciewet. 
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Beoogd effect 
Realisatie van 400 plaatsen voor mensen met dementie in kleinschalige woonvormen; betere spreiding en 
kwalitatief betere voorzieningen. 
 
Argumenten 
Er ontstaat de komende jaren een grote vraag naar meer kleinschalige voorzieningen voor mensen met dementie. 
De provincie kan via een gerichte aanpak een belangrijke aanjaagfunctie vervullen bij het realiseren van meer 
kleinschaliger initiatieven in de provincie Utrecht. 
 
Kanttekeningen 
-
Financiën 
In het Uitvoeringsprogramma van het Collegeprogramma is €2.500.000 opgenomen voor het stimuleren van 
meer kleinschalige woonvormen voor dementie. Middels dit stuk worden de hoofdlijnen van de aanpak 
vastgelegd en wordt uitwerking gegeven aan een resultaatgerichte subsidieregeling. 
Concrete bestedingsvoorstellen voor de andere programma-onderdelen zullen op een later moment ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan GS.  
 
Realisatie 
De subsidieverordening kleinschalig wonen voor mensen met dementie Provincie Utrecht zal na goedkeuring 
direct worden gepubliceerd. De verordening treedt de dag na publicatie in werking.  
 
Juridisch 
Met de subsidieverordening kleinschalig wonen voor mensen met dementie Provincie Utrecht is een kader 
gegeven om in 2008 700.000, -- euro te verstrekken ten behoeve van de oprichting van kleinschalige 
woonvormen voor mensen met dementie. De regeling voorziet erin dat GS na 2008 de regeling kunnen 
uitbreiden door het vaststellen van een nieuwe termijn dan wel nieuwe termijnen voor het indienen van een 
aanvraag voor subsidie. GS kunnen daarbij (als financieel beheersinstrument) ook een nieuw subsidieplafond 
dan wel nieuwe subsidieplafonds vaststellen. 
 
Europa 
Het maximum bedrag aan subsidie bedraagt 100.000 euro per project. Dit is ruim onder de deminumusgrens. Een 
aandachtspunt hierbij is het verlenen van subsidie voor meerdere projecten aan dezelfde subsidie-ontvanger. Bij 
iedere subsidieaanvraag dient een deminimusverklaring te worden ingevuld ter controle op overige subsidies. Bij 
de uitvoering wordt getoetst aan de regels over staatssteun. 
 
Communicatie 
In samenwerking met de afdeling communicatie zal voor het programma een communicatieplan worden 
uitgewerkt.  
De subsidieverordening kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie Provincie Utrecht wordt in het 
Provinciaal Blad gepubliceerd.  
 

Bijlagen 
- Hoofdlijnen flexibel Stimuleringsprogramma Kleinschalig wonen voor mensen met dementie, provincie 

Utrecht 2008-2011 
- Verordening van provinciale staten van Utrecht van (datum) (nummer) tot subsidiëring van 

kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie’ 
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Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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