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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Als onderdeel van het programma Wel Thuis!1 is de provincie in 2005 gestart met het project
Toekomst Thuis. De doelstelling van Toekomst Thuis is de invoering van domotica en zorg op afstand
in de provincie Utrecht op grotere schaal te stimuleren en te ondersteunen. Domotica is het toepassen
van hoogwaardige ICT-technologie ter ondersteuning van het langer zelfstandig blijven wonen van
ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. In het programma Wel Thuis!2 is eveneens een onderdeel
Toekomst Thuis opgenomen.
Voorgeschiedenis
In mei 2004 heeft u het college gevraagd om met een voorstel voor het stimuleren van domotica,
waaronder ICT in de zorg, te komen. De aanleiding hiervoor was tweeledig. Enerzijds biedt Domotica
grote mogelijkheden voor de toekomst van de zorg. Het kan mensen met een zorgvraag ondersteunen
bij het langer zelfstandig wonen. Anderzijds kan domotica een rol spelen bij de doelmatigheid van de
zorg, zeker nu er op langere termijn steeds meer problemen zullen ontstaan om voldoende en
voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. De invoering van domotica en zorg op afstand vergt
evenwel de nodige investering (in tijd en geld) van betrokken organisaties, die zonder extra stimulans
en ondersteuning moeilijk van de grond komt. Als uitvoering hiervan is het project Toekomst Thuis
gestart als onderdeel van het programma Wel Thuis 1!
Essentie / samenvatting
Deze verordening beoogt de invoering van domotica en zorg op afstand in de Provincie Utrecht op
grotere schaal te stimuleren en te ondersteunen. De intentie is om 5 nieuwe lokale en/of regionale
projecten te initiëren. Het project toekomst Thuis is onderdeel van het programma Wel Thuis2! De
verordening zal gelden voor het jaar 2009.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
In 2005 is de provincie gestart met het project Toekomst Thuis. Sindsdien zijn 9 projecten gestart: 8
met het accent op zorg op afstand middels videocommunicatie en 1 project met innovatieve ambient
intelligent-technologie. Aan de projecten is een uitvoerig monitoringstraject gekoppeld. Er zijn
inmiddels 3 monitoringsrapporten uitgebracht. Bij de opstelling van de verordening is gebruik
gemaakt van deze ervaringen. Door opschaling van alle deelnemende projecten zal verdere
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uitbreiding van het aantal deelnemers plaatsvinden. Ook wordt verwacht dat met alle projecten een
vliegwiel in werking wordt gezet waardoor steeds meer organisaties domotica en zorg op afstand
zullen gaan implementeren. Doel is uiteindelijk om in de jaren tot 2015 in totaal 500 tot 1000
deelnemers in de provincie gebruik te laten maken van domotica en zorg op afstand
Financiële consequenties
In het programma Wel Thuis2! dat door PS op 31 maart 2008 is vastgesteld is een verdeling van de
middelen aangegeven waaronder een post voor de nieuwe Domotica-regeling. Aangezien daarbij in
het kasritme voor 2009 € 350.000,- is opgenomen is een besluit toegevoegd om € 50.000,- vanuit
2010 toe te voegen aan de jaarschijf 2009.
U wordt voorgesteld de Tijdelijke subsidieverordening Toekomst Thuis 2009 vast te stellen.
Gedeputeerde Staten,
voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma
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Besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 februari 2009 houdende vaststelling subsidieregels
inzake het subsidiëren van initiatieven op het gebied van domotica en zorg op afstand (Tijdelijke
subsidieverordening Toekomst Thuis 2009)
Provinciale Staten van Utrecht;
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 januari 2009 nr. 2008INT234115;
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
Overwegende dat het wenselijk is om de invoering van domotica en zorg op afstand verder te
stimuleren, zodat kwetsbare groepen langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
Besluiten:
1. De Tijdelijke subsidieverordening Toekomst Thuis 2009, nummer PS2009WMC03 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 50.000,- vanuit 2010 toe te voegen aan de jaarschijf 2009 zoals opgenomen in
bijgaande begrotingswijziging.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting

Aan Provinciale Staten,
Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor deze subsidieverordening is gelegen in artikel 145 van de Provinciewet.
Beoogd effect
Beoogd effect van de subsidieverordening is de ontwikkeling van domotica en zorg op afstand in de
provincie te Utrecht te stimuleren en ondersteunen en op die manier een vliegwiel in werking te zetten.
In de verordening zijn criteria benoemd voor de verdeling van de beschikbare middelen door middel
van selectie en prioritering van subsidie-aanvragen.
Argumenten
Domotica in combinatie met zorg op afstand ondersteunt mensen in het langer zelfstandig blijven
wonen. De invoering van domotica en zorg op afstand vergt de nodige investering (in tijd en geld) van
betrokken organisaties, die zonder extra stimulans en ondersteuning moeilijk van de grond komt.
Daarom wil de provincie deze ontwikkeling ondersteunen door middel van deze subsidieverordening.
Kanttekeningen
Zie aspect Europa hierna
Financiën
In het programma Wel Thuis2! dat door PS op 31 maart 2008 is vastgesteld is een verdeling van de
middelen aangegeven waaronder een post voor de nieuwe Domotica-regeling. Aangezien daarbij in
het kasritme voor 2009 € 350.000,- is opgenomen is een besluit toegevoegd om € 50.000,- vanuit
2010 toe te voegen aan de jaarschijf 2009.
Realisatie
De aanvragen en verlening van middelen zal plaatsvinden in 2009, er is een doorloop van de
toegekende projecten in 2010 en 2012.
Juridisch
Het betreft een nieuwe verordening, die een uitwreking is van het kaderstellend plan van aanpak
Toekomst Thuis.
Europa
Bij de verdeling van de subsidie zal rekening worden gehouden met de regels van staatsteun ex artikel
10 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht.
Communicatie
De verordening zal worden geplaatst in het provinciaal blad. Tevens zal de verordening via een
brochure en via de website bekend worden gemaakt aan relevante partijen.
Bijlagen
Tijdelijke subsidieverordening Toekomst Thuis 2009
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Tijdelijke subsidieverordening Toekomst Thuis 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan onder:
a. kwetsbare groepen: ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische
beperking;
b. domotica: hoogwaardige ICT-technologie ter ondersteuning van het langer zelfstandig blijven
wonen;
c. eerste generatie domoticavoorzieningen: voorzieningen op het gebied van veiligheid zoals
personenalarmering, brand- en inbraaksignalering of nacht oriëntatieverlichting alsmede
voorzieningen gericht op comfort zoals centrale schakelaars of elektronisch openen van
gordijnen;
d. tweede generatie domoticavoorzieningen: voorzieningen zoals videocommunicatie of tweeweg
beeld- en geluidsverbinding tussen cliënt en zorg- en dienstenaanbieder of familie en kennissen;
toepassing van ambient intelligent-technologie (een netwerk van sensoren en software dat
signalen in een woning kan interpreteren en op basis hiervan actie onderneemt) valt hier ook
onder;
e. zorg op afstand: via een tweeweg beeld- en spraakverbinding (screen to screen) contact maken
tussen de cliënt thuis en een zorgcentrale, gericht op het verlenen van ondersteuning en zorg
zoals het geven van informatie, advies en voorlichting of het bieden van begeleiding;
f.
deelnemer: een persoon behorend tot een kwetsbare groep, voor wie domotica en zorg op
afstand het zelfstandig wonen ondersteunt, bij wie met subsidie krachtens deze verordening
domotica wordt of is geïnstalleerd en voor wie zorg op afstand beschikbaar is; een huishouden
waarin meer mensen gebruik maken van domotica en zorg op afstand geldt hierbij als één
deelnemer;
g. scheiding van wonen en zorg: het bieden van huisvesting of zorg door verschillende organisaties
of groepen van organisaties als bedoeld in artikel 24b van het tweede boek van het Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 2 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998
De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is van toepassing, tenzij daarvan in het bij
of krachtens deze verordening bepaalde uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en criteria
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken ten behoeve van initiatieven in de provincie Utrecht
op het gebied van domotica en zorg op afstand die gericht zijn op de ontwikkeling en uitvoering van
nieuwe en vernieuwende activiteiten op dit gebied en die voldoen aan de volgende criteria:
a. de initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor minimaal 10
deelnemers behorende tot de doelgroep kwetsbare groepen;
b. de initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling en uitvoering van projecten op het gebied van de
tweede generatie domoticavoorzieningen of een combinatie van eerste en tweede
domoticavoorzieningen;
c.. de initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling en uitvoering van projecten waarbij de invoering van
de techniek is gekoppeld aan zorg- of diensten- en welzijnsarrangementen; en
d. bij de ontwikkeling en uitvoering van de initiatieven wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met
lokale partners en partijen.
Artikel 4 Aanvraag
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening
provincie Utrecht 1998 wordt de aanvraag ingediend voor 1 mei 2009.
2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening
provincie Utrecht 1998 worden bij de aanvraag in elk geval stukken overgelegd waaruit blijkt:
a. dat sprake is van een projectplan voor de invoering van domotica en zorg op afstand, waarin
concreet wordt ingegaan op beoogde doelgroepen, omvang van de doelgroepen, in te zetten
domoticavoorzieningen, te leveren producten waaronder zorg-, welzijns- en
dienstenproducten, de samenwerking tussen partijen, de tijdplanning en de wijze waarop de
vraag van de cliënt als uitgangspunt wordt genomen;
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b. hoe de financiering sluitend zal zijn als bedoeld in artikel 9 onder a.
c. dat sprake is van bereidheid tot actieve participatie om kennis te delen als bedoeld in artikel 9,
onder c;
d. dat de activiteiten bedoeld in het projectplan uiterlijk in 2011 zijn uitgevoerd.
Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelcriteria
1.
Het subsidieplafond voor het tijdvak dat aanvangt bij uitgifte van het Provinciaal blad waarin
deze verordening is opgenomen en eindigt op 31 december 2009, bedraagt € 400.000,Voor de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag bedoeld in het eerste lid wordt
2.
verwezen naar artikel 7 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998, met dien
verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht
eenmalig de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde
aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als de datum van ontvangst geldt.
3.
Als er meer aanvragen in aanmerking komen voor subsidie dan het subsidieplafond toelaat,
gelden bij de beslissing op de aanvragen de volgende prioriteiten:
a. in de eerste plaats de mate waarin de aanvragen overeenstemmen met het doel en de criteria
bedoeld in artikel 3;
b. in de tweede plaats op voet van gelijkheid:
1. de kwaliteit van het projectplan, waaronder de ingeschatte haalbaarheid van het plan, de
doeltreffendheid en de doelmatigheid;
2. de spreiding van projecten, zowel geografisch als over stedelijk gebied en platteland;
3. de mate waarin de doelgroep betrokken is bij de planvorming, de ontwikkeling en de realisatie
van het project.
Artikel 6 Subsidieontvanger
Subsidie kan in ieder geval worden verstrekt aan:
a. publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten of samenwerkende gemeenten;
b. privaatrechtelijke rechtpersonen zoals woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen,
cliëntinitiatieven, verenigingen van eigenaren.
Artikel 7 Subsidiabele kosten
1. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:
a. kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling van de activiteit of het project;
b. kosten die betrekking hebben op de implementatie van de activiteit of het project;
c. kosten die betrekking hebben op de organisatie van het (samenwerkings)proces;
d. kosten die betrekking hebben op de implementatie van de techniek of de aanschaf van
technische apparaten voor zover die niet gedekt kunnen worden uit voorliggende
voorzieningen of andere financieringsbronnen.
2.

Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:
a. kosten die betrekking hebben op het bouwen of verbouwen van locaties;
b. kosten voor de bedrijfsvoering, de exploitatiekosten of de structurele financiering van de
aanvrager of een van de samenwerkingspartners.

Artikel 8 Hoogte subsidie
De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project en bedraagt maximaal
€ 80.000,-.
Artikel 9 Verplichtingen subsidie-ontvanger
De subsidie-ontvanger is verplicht:
a. ervoor zorg te dragen dat de financiering van het project, na de verlening van de subsidie,
sluitend is;
b. ervoor zorg te dragen dat de domoticavoorzieningen uiterlijk in 2011 zijn gerealiseerd bij
tenminste 10 deelnemers op basis van het projectplan;
c. actief te participeren in de door de provincie gecoördineerd overleg en onderzoek om de
leerervaringen uit het project beschikbaar te maken voor andere partijen binnen de provincie
Utrecht.
Artikel 10 Weigeringsgronden
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Subsidie kan in ieder geval worden geweigerd indien:
a. voor projecten of onderdelen daarvan reeds een provinciale subsidie of andere vergoeding of
bijdrage is verstrekt;
b. indien het project al is gestart voor de verlening van de subsidie.
Artikel 11 Voorschotten
Gedeputeerde staten kunnen een voorschot van 90 procent verlenen.
Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van
kracht blijft voor de voordien verleende subsidies.
Artikel 13 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieverordening Toekomst Thuis 2009.

Algemene en artikelgewijze toelichting
Algemene toelichting
Domotica is het toepassen van hoogwaardige ICT-technologie ter ondersteuning van het langer
zelfstandig blijven wonen van ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Domotica biedt grote
mogelijkheden voor de toekomst van de zorg. In 2005 is de provincie gestart met het project
Toekomst Thuis. Sindsdien zijn 9 projecten gestart: 8 projecten met het accent op zorg op afstand
middels videocommunicatie en 1 project met innovatieve ambient intelligent-technologie. Doel van de
provincie is dat tot 2015 in totaal 1000 aangesloten deelnemers in de provincie Utrecht gebruik maken
van domotica en zorg op afstand.
Deze verordening beoogt de invoering van domotica en zorg op afstand in de Provincie Utrecht op
grotere schaal te stimuleren en te ondersteunen. Door financiering van nieuwe projecten zal
uitbreiding van het aantal deelnemers plaatsvinden. Tevens wordt verwacht dat met de bestaande en
de nieuwe projecten een vliegwiel in werking wordt gezet waardoor steeds meer organisaties
domotica en zorg op afstand zullen gaan implementeren.
De verordening maakt onderdeel uit van het programma Wel Thuis! 2. Het doel van dit programma is
het aantal toegankelijke woningen met zorg en welzijn ten opzichte van 2003 in 2012 te vergroten met
24.000, waarvan tenminste 7.200 zorgwoningen. De uitvoering van onderhavige subsidieverordening
levert een bijdrage aan de realisering van deze doelstelling. Deze regeling zal gelden voor één jaar,
2009.
Hoofdlijnen subsidieverstrekking
De verordening voorziet in de mogelijkheid subsidie te verstrekken aan organisaties of instellingen die
domotica en zorg op afstand willen invoeren ten behoeve van kwetsbare groepen. Onder kwetsbare
groepen worden ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
verstaan. Daarbij gaat het om personen binnen deze groepen voor wie domotica en zorg op afstand
ondersteunend is om zelfstandig te kunnen (blijven of gaan) wonen.
Gezien de ontwikkelingskosten wordt uitgegaan van tenminste 10 deelnemers per project.
Het plan moet worden ondersteund door de gemeente of gemeenten waarbinnen het project
plaatsvindt.
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een eenmalige financiële stimuleringsbijdrage. De overige
kosten dienen door de aanvragende partij of samenwerkende partijen uit andere bronnen
(voorliggende wettelijke regelingen, fondsen, eigen vermogen) te worden gefinancierd. Een eigen
financiële bijdrage van de partijen is een noodzakelijke voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te
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komen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project en bedraagt
maximaal € 80.000,Subsidiabele kosten van het project zijn eenmalige kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling
en implementatie van het project, de organisatie van het (samenwerkings)proces. De implementatie
van de techniek en/of de aanschaf van technische apparaten zijn eveneens subsidiabel indien
hiervoor geen bekostiging via voorliggende voorzieningen mogelijk is. Niet subsidiabel zijn kosten voor
de bedrijfsvoering, bouwkosten, exploitatiekosten of andere structurele kosten.
De subsidie moet ook effect hebben op de langere termijn. De activiteiten moeten levensvatbaar
blijven en tot resultaat leiden. Er dient verantwoording te worden afgelegd over de resultaten en de
bestedingen op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht 1998.
Een verplichting die is verbonden aan de subsidieverstrekking is dat de betreffende projecten hun
actieve medewerking verlenen aan het door de provincie gecoördineerde overleg en onderzoek om de
leerervaringen uit de projecten beschikbaar te maken voor andere partijen. Op die manier dragen
deze projecten, evenals de eerste negen pilots, bij aan het ‘vliegwieleffect’ om domotica en zorg op
afstand breder in de provincie te implementeren.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
De subsidieverordening richt zich op kwetsbare groepen, zoals omschreven in artikel 1 sub a: ouderen
en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Het betreft hier niet alleen
zorggeïndiceerde cliënten. Uit de monitoringsrapporten van de eerste Utrechtse pilots en landelijke
ervaringen blijkt dat domotica en screen to screen niet alleen zorgcliënten kan bedienen maar
bijvoorbeeld ook cliënten met alleen behoefte aan welzijnsdiensten. Het gaat er om deze groepen uit
hun isolement te halen, meer contact te laten leggen met de buurt en meer veiligheid te bieden. Bij de
invoering van domotica en zorg op afstand zal steeds moeten worden nagegaan voor welke personen
uit deze groepen, domotica en zorg op afstand kan voorzien in een behoefte en ondersteunend kan
zijn aan zelfstandig wonen. Uit deze personen kunnen vervolgens de deelnemers worden geworven
voor het project, zoals omschreven onder f.
Domotica en zorg op afstand kunnen veel verschillende elementen omvatten. Een onderscheid wordt
e
e
gemaakt tussen 1 generatie domoticavoorzieningen op het gebied van veiligheid en comfort en 2
generatie domoticavoorzieningen zoals videocommunicatie en toepassing van ambient intelligenttechnologie.
Artikel 3
De regeling wordt opengesteld voor nieuwe en vernieuwende kleinschalige initiatieven die zijn gericht
op het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat betekent dat kleinschalige groepswonenprojecten
die binnen grote intramurele woonzorgvoorzieningen worden gerealiseerd zijn uitgesloten. Wel
bestaat de mogelijkheid dat projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd in een kleinschalige setting
van een woonzorgcomplex of serviceflat
Zoals onder a is aangegeven dienen de projecten minimaal te zijn gericht op 10 deelnemers. Hiermee
wordt de in de eerdere regeling gehanteerde getalscriterium van minimaal 50 cliënten losgelaten en
kunnen ook kleinere woongroepen worden ondersteund.
In vergelijking met voorgaande provinciale regelingen op dit gebied wordt in deze regeling
e
ook de mogelijkheid geboden de 2 generatie domotica voorzieningen te combineren met aandacht
e
voor 1 generatie domotica voorzieningen op het gebied van veiligheid zoals actieve
personenalarmering in combinatie met brandsignalering, deurvideo-telefonie en voorzieningen op de
voordeur waardoor hulpverleners snel kunnen worden binnengelaten. Deze uitbreiding wordt
toegestaan omdat uit de ervaringen met lopende projecten blijkt dat cliënten vooral voorzieningen die
de veiligheid bevorderen hoog waarderen.
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Met het criterium onder c wordt bedoeld dat projecten die zich enkel richten op de realisatie van de
technische infrastructuur niet in aanmerking komen. Van belang is dat ontwikkelingen en realisatie van
de techniek in samenhang met een zorg- en/of dienstenarrangement plaatsvindt.
Onder d wordt bedoeld dat projectaanvragen moeten voldoen aan de voorwaarde dat inbedding plaats
vindt in woonzorgservicezones, Wmo-plannen etc. Dit zorgt ervoor dat projecten geen
opzichzelfstaande ‘eilanden’’vormen, maar ingekaderd zijn in lokaal of regionaal beleid.
Artikel 4
In artikel 4 tweede lid onder a wordt aangegeven dat bij de subsidie-aanvraag een projectplan moet
worden ingediend. Het projectplan moet ingaan op beoogde doelgroepen, omvang van de
doelgroepen, in te zetten domotica, te leveren producten waaronder zorg- en/of dienstenproducten, de
samenwerking tussen partijen, de tijdplanning en wijze waarop de vraag van de cliënt als uitgangspunt
wordt genomen. Uit het projectplan moet blijken de haalbaarheid, doelmatigheid en doeltreffendheid
van het plan. Dit betekent dat het projectplan ‘smart’ geformuleerd moet zijn (specifieke resultaten,
meetbaar, acceptabel, resultaatgericht, aangegeven in tijd), waarbij ook al wordt ingegaan op ideeën
voor mogelijke opschaling na de projectperiode.
Artikel 5
Als er meer aanvragen in aanmerking komen voor subsidie dan het subsidieplafond (€ 400.000)
toelaat, dan wordt de prioriteit, of rangorde in de eerste plaats bepaald door de mate waarin het
project overeenkomt met het doel zoals beoogd in deze regeling. Als de betreffende projecten in dit
opzicht gelijk scoren, wordt de rangorde nader bepaald op basis van de kwaliteit van het projectplan
waaronder de haalbaarheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, de spreiding van projecten, zowel
geografisch over de provincie Utrecht als over stedelijk gebied en platteland, en de mate waarin de
doelgroep betrokken is bij de planvorming, ontwikkeling en realisatie van het project. De haalbaarheid,
doeltreffendheid en doelmatigheid van het projectplan moet blijken uit een ‘smart’ geformuleerd plan
(specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht, aangegeven in tijd), waarbij ook al wordt ingegaan
op plannen voor mogelijke opschaling na de projectperiode.
Artikel 6
De subsidieontvanger kan zowel een publiekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtspersoon zijn. Dat
betekent dat op voorhand geen beperkingen worden gesteld aan de (juridische ) structuur van de
aanvrager.
In de voorgaande subsidieverordening stonden een woningcorporatie en een zorgaanbieder als
essentiële partijen opgenomen en konden alleen projecten worden gesubsidiëerd waarin sprake was
van een samenwerkingsverband tussen genoemde partijen. Om ook andere initiatieven gelegenheid
te geven is deze voorwaarde logelaten.
Artikel 7
In het eerste lid worden de mogelijk subsidiabele kosten genoemd.
Ontwikkelingskosten betreffen ondermeer inzet van een projectleider, kosten van samenwerking,
overgang van de organisatie naar nieuwe vormen van zorg, waar onder bijvoorbeeld vallen kosten van
scholing, informeren en werven van deelnemers.
Techniekkosten kunnen betreffen inhuur van technisch advies, investering in verbindingen, installatie
en apparatuur. Aanvragen voor vergoeding van kosten waarin via andere wettelijke regelingen een
vergoeding of tegemoetkoming kan worden verkregen, zijn primair op die voorliggende regelingen
aangewezen. Aanvragen die niet in aanmerking komen voor deze regelingen of afgewezen of buiten
de boot vallen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie op basis van onderhavige verordening.
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Bij voorliggende regelingen en voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan kan worden
gedacht aan bekostiging via de AWBZ, (beleidsregel zorginfratructuur) Daarnaast is er de experimentregeling screen to screen die voor tot die regeling toegelaten organisaties bekostigingsmogelijkheden
biedt. Waar het gaat om vervullen van welzijnsfuncties kan ook de gemeente in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een bijdrage leveren. Genoemde regelingen worden
voortdurend bijgesteld aan de hand van praktijkervaringen, reden waarom hier geen uitputtend
overzicht van voorliggende voorzieningen wordt gegeven. Op dit moment voorzien de genoemde
regelingen (nog) niet in bekostiging van alle onderdelen, met name niet de ontwikkelingskosten.
Artikel 9
Onderdeel c geeft de voorwaarde weer dat de provincie de leerervaringen vanuit de projecten wil
leren kennen en beschikbaar wil stellen voor andere partijen binnen de projecten. Dit vraagt van de
betrokken partijen een actieve en coöperatieve inzet om de ervaringen te delen. De provincie zal
hierin het voortouw nemen.

Artikel 10
Als naar ons oordeel voor hetzelfde project en voor dezelfde activiteit door dezelfde subsidieontvanger of diens samenwerkingspartner als bedoeld in artikel 5, eerste lid, al eerder een bijdrage
van de provincie is ontvangen wordt er geen subsidie verstrekt. De bijdrage kan in elke vorm hebben
plaats gevonden: als subsidie, maar ook als betaling voor een contractuele opdracht of hoe dan ook.
Als naar ons oordeel de subsidie primair in het belang is van de eigen bedrijfsvoering, dient ter
dekking van exploitatiekosten of voor financiering van structurele kosten, wordt geen subsidie
verstrekt.

