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Datum : 28 september 2009 

Aan : Provinciale Staten (t.a.v. Commissie WMC) 

Van : Gedeputeerde Staten provincie Utrecht Tel.: [Q] 

Onderwerp : Bijlagen bij Statenvoortstel: “Intrekking stimuleringsregeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling” 
1. Evaluatie Stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling  
2. Subsidietoekenningen 2009 
3. Subsidietoekenningen 2008 

1. Inleiding evaluatie 
In de voorjaarsnota van 2009 is ingestemd met de bezuiniging op het budget maatschappelijke 
ontwikkeling ten faveure van extra jeugdzorginvesteringen. 
Er is voor gekozen de aandacht te richten op de reeds bestaande programma’s binnen de afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling en Wonen. Hierdoor kan de provincie op een meer vraaggerichte 
manier gemeenten en maatschappelijke instellingen stimuleren dan door middel van een 
stimuleringsregeling waarbij de werkwijze aanbodgericht is. 
 
Door deze opheffing komt de vraag naar boven wat bereikt is in de afgelopen twee jaren? 
Onderstaande evaluatie geeft daarvan een impressie. Daarnaast vindt u bijgevoegd twee overzichten 
van de projecten die in 2008 en  2009 zijn gehonoreerd.  
 
2. Achtergrond stimuleringsregeling 
Op 25 maart 2008 heeft Gedeputeerde staten de volgende thema’s vastgesteld voor 2 jaar voor de 
stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling: 

• vrijwilligerswerk en mantelzorg;  
• gezonde leefstijl; en 
• good practices maatschappelijke ontwikkeling. 

De stimuleringsregeling was aanbodgericht. In de regeling was expliciet opgenomen dat wij “uitgaan 
van de vraag van gemeenten en maatschappelijke partners om ondersteuning in het uitvoeren van hun 
(wettelijke) taken.”  
 
3. Evaluatie 
De stimuleringsregeling had jaarlijks een budget van € 1 miljoen. Zowel in 2008 als in 2009 werd de 
stimuleringsregeling kort na openstelling weer gesloten omdat het subsidieplafond volledig bereikt 
was. In 2008 zijn er 40 aanvragen binnengekomen, waarvan er 17 projecten zijn gehonoreerd. In 2009 
zijn er 31 aanvragen binnengekomen, waarvan 13 gehonoreerd. Het betreft kwalitatief goede 
aanvragen. In de bijlagen wordt nader ingegaan op deze 30 projecten. 
 
De toegevoegde waarde van de stimuleringsregeling is als volgt samen te vatten:  

1. binnen de regeling heeft de provincie actief gestuurd op meer samenwerking tussen partijen en 
is er meer samenhang tussen projecten ontstaan, waardoor partijen elkaar beter weten te 
vinden, en niet ieder voor zich het wiel opnieuw hoeft uit te vinden 

2. Alle projecten zijn ofwel bovenlokaal ofwel ze hebben een duidelijke voorbeeldfunctie. Als 
subsidievoorwaarde is opgenomen dat initiatiefnemers de opgedane kennis van het project 
overdraagbaar maken. 

3. Er is een aantal projecten ingediend waarbij gemeenten betrokken waren, maar waar de 
gemeenten in eerste instantie niet voorzagen in co-financiering. Bij deze projecten is de 
Provincie in contact getreden met de  gemeenten. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat 
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gemeenten ook financieel zijn gaan bijdragen aan het project zodat er meer draagvlak is 
ontstaan en de continuïteit van de projecten beter wordt gewaarborgd. 

 
Hieronder lichten we de punten 1 en 2 verder toe. Punt 3 spreekt voor zich, en behoeft hier geen 
nadere toelichting. In bijlage 2 is overigens wel bij de desbetreffende projecten opgenomen wat de 
gemeente bijdraagt. 
 
Thema 1 : vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Voor het thema vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn er in 2008 en 2009 uiteenlopende projecten 
gehonoreerd. Veel van deze projecten zijn bovenlokaal. Thema’s die naar voren kwamen waren 
bijvoorbeeld: 

• Het verbeteren van het ondersteuningsaanbod voor jonge allochtone mantelzorgers. Doel van 
het project is om de jonge allochtone mantelzorgers uit de anonimiteit te halen en de dialoog 
op gang te brengen onder allochtone jongeren, hun achterbannen, en de professionals binnen 
het onderwijs en de zorgcircuits. Hierdoor worden de risico’s voor overbelasting kleiner  bij 
deze doelgroep. (illustratief voor toegevoegde waarde 1) 

• een vernieuwende manier om vrijwilligers te werven voor de een-op-een zorg. Inmiddels is 
dit project succesvol afgerond. Het project heeft aantoonbaar geleid tot meer bekendheid en 
erkenning voor het vrijwilligerswerk; een vergroting van de vrijwilligerspopulatie; nieuwe 
doelgroepen binnen de vrijwilligerszorg (meer mannen). (illustratief voor toegevoegde 
waarde 2) 

• Mantelzorgmaatje. Binnen de AWBZ wordt  de functie “ondersteunende begeleiding” verder 
aangescherpt.Dit houdt in dat de indicatiestelling is aangescherpt, waardoor minder mensen in 
aanmerking komen voor ‘ondersteunende begeleiding’. Dit zorgt voor een grotere belasting 
van de mantelzorger. In het project wordt voorzien in voldoende en afgestemde ondersteuning 
van mantelzorgers zodat overbelasting wordt teruggedrongen. Het betreft een bovenlokaal 
project dat binnen 19 gemeenten wordt uitgevoerd, en waarin wordt samengewerkt met MEE 
en bureau Jeugdzorg. (illustratief voor toegevoegde waarde 1 en 2) 

• Projecten die zich richten op het opbouwen en versterken van netwerken waar vrijwilligers, 
hulpontvangers en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen vinden. Omdat er meerdere 
projecten waren die zich richten op het opbouwen van dit soort vrijwillige hulpnetwerken 
heeft de provincie gezorgd voor onderlinge afstemming tussen de projecten, samenwerking, 
en samenhang. (illustratief voor toegevoegde waarde 2) 

Thema 2: Gezonde leefstijl bij jongeren 
Voor het thema ‘Gezonde leefstijl bij jongeren’ zagen we begin 2008 veel goede initiatieven, maar 
veel projecten leken op elkaar. Initiatiefnemers zagen de raakvlakken van elkaars projecten niet  en de 
organisaties stonden onvoldoende met elkaar in verbinding. Ook kregen we het signaal dat veel 
gemeenten iets wilden op het gebied van gezonde leefstijl (m.n. projecten gericht op meer bewegen; 
alcoholpreventie en het teruggaan van overlast).  
Na twee jaar zien wij meer samenhang en samenwerking tussen de projecten en de organisaties. Hierin 
is de provincie van toegevoegde waarde geweest. We hebben in kaart kunnen brengen welke 
initiatieven er waren en hoe we deze partijen met elkaar konden laten samenwerken. Om dit te 
bereiken is er in 2009 een overkoepelend project gestart op het thema voeding en beweging om al deze 
mooie initiatieven samen te brengen en de succes- en faalfactoren in kaart te brengen. Aan de hand 
van deze know how gaan organisaties en gemeenten samen kijken hoe gemeenten een pakket kunnen 
samen stellen dat inspeelt op hun behoeften. (illustratief voor toegevoegde waarde 1) 
Een ander voorbeeld waarin de provincie door middel van deze regeling een brug heeft kunnen slaan 
is door het subsidiëren van een onderzoek naar de effecten van de gezonde school benadering. Deze 
benadering richt zich op het verbeteren van de ongezonde leefstijl van jongeren en het effect daarvan 
op hun schoolprestaties. De gezonde schoolbenadering richt zich op het gebruik van alcohol en drugs, 
overgewicht en sport, lichamelijk en psychosociale problematiek én slechte schoolprestaties. Uit het 
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onderzoek moet blijken in hoeverre de gezonde school benadering invloed heeft op schoolprestaties. 
Vele interventies tot nu toe richten zich maar op 1 bepaalde leefstijl, binnen dit onderzoek vindt 
clustering plaats. Met de initiatiefnemer is afgesproken dat de uitkomsten worden overgedragen aan 
andere organisaties, en dat er wordt samengewerkt met andere relevante partijen, zoals Sportservice 
Midden Nederland (zie bijlage 2). (illustratief voor toegevoegde waarde 1) 

Thema 3: Good practices 
Het thema good practices is ingericht om goede voorbeeld projecten op het brede terrein 
maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren, naast de twee andere genoemde thema’s. Zowel bij de 
ronde in 2008 als bij de ronde in 2009 bleek dat alle projecten die werden ingediend inhoudelijk 
pasten binnen een van de andere twee thema’s. Een reden hiervoor kan zijn, dat de twee gekozen 
thema’s dusdanig urgente onderwerpen zijn waaraan veel aandacht wordt besteed.  
 

Bijlage 2: Beschrijving van de projecten die in 2009 zijn gehonoreerd 
Bijlage 3: Beschrijving van de projecten die in 2008 zijn gehonoreerd 
 


