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Bijlage(n):    
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling wordt ingetrokken. In de 
voorjaarsnota van 2009 (6 juli 2009, A-stuk 2009INT243328) is ingestemd met deze 
bezuiniging op het budget maatschappelijke ontwikkeling. De middelen zullen ten faveure 
van extra jeugdzorginvesteringen worden besteed. 
 
Voorgeschiedenis 
- Besluit PS 19 mei 2008 (A-stuk 2008INT219494): openstelling stimuleringsregeling 

maatschappelijke ontwikkeling 
- Besluit GS 3 februari 2009 (B-stuk 2009int236147): Voortgangsrapportage 

stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling 
- Besluit GS 2 juni 2009 (A-stuk 2009INT243328), besproken in Provinciale Staten 

vergadering van 6 juli 2009: Voorjaarsnota 2009. 
 
Essentie / samenvatting 
Intrekking stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
-

Financiële consequenties 
Voor de stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling is jaarlijks een bedrag van € 1 
miljoen beschikbaar. Dit budget was oorspronkelijk afkomstig uit het flexibel budget voor 
projecten welzijn. In de voorjaarsnota is een voorstel opgenomen om de stimuleringsregeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling te schrappen. Provinciale Staten hebben hier op 6 juli een 
besluit over genomen. Het budget van de stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling 
voor de jaren 2010 en 2011 zal worden ingezet ten faveure van extra jeugdzorginvesteringen. 
Vanaf 2012 vloeien deze middelen weer terug naar flexibel budget voor projecten welzijn.  
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Beide budgetten vallen binnen productgroep 9.2 Zorg, welzijn en onderwijs, waardoor er geen 
begrotingswijziging nodig is. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
-

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
-

Voorgesteld wordt  
1. De stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling in te trekken.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 tot intrekking van de 
Stimuleringsregeling Maatschappelijk Ontwikkeling (verordening van 19 mei 2008, registratienummer 
2008int219494). 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 september 2009, afdeling maatschappelijke 
ontwikkeling en wonen, nummer; 
 
Gelezen;  
 
Overwegende;  
 
Gelet op artikel 140 en 158 van de Provinciewet 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
De Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling wordt ingetrokken. 
 
� ARTIKEL 2 
De Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling is geldig voor subsidiebeschikkingen die 
vóór de intrekkingsdatum zijn verleend.  
 
• ARTIKEL 3 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst.  
 
• ARTIKEL 4 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende intrekking van de Stimuleringsregeling 
Maatschappelijke ontwikkeling.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Art. 140 en 158 Provinciewet 
 
2. Beoogd effect 
-
3. Argumenten 
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. 
 
4. Kanttekeningen 
De stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling heeft in 2009 samenhang en 
samenwerking tot stand gebracht tussen de verschillende partners op het gebied van gezonde 
leefstijl voor jongeren en vrijwilligerswerk en mantelzorg. Door de regeling op de heffen 
wordt deze stimulans in het veld teruggetrokken.  
 
5. Financiën 
Voor de stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling is jaarlijks een bedrag van € 1 
miljoen beschikbaar. In de voorjaarsnota is een voorstel opgenomen om de regeling te 
schrappen. Provinciale Staten hebben hier op 6 juli 2009 een besluit over genomen. Het 
budget van de stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling voor de jaren 2010 en 
2011 zal worden ingezet ten faveure van extra jeugdzorginvesteringen.  
 
6. Realisatie 
 
7. Juridisch 
 
8. Europa 
-
9. Communicatie 
Het besluit tot intrekking van de regeling wordt gepubliceerd in het provinciaal blad, na 
besluitvorming. Tevens zal dit besluit worden gecommuniceerd via de provinciale website.  
 
10. Bijlagen 

1. Evaluatie stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling 
2. Beschikkingen 2009  
3. Bescikkingen 2008 

 

Artikelsgewijze toelichting 
 


