
Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 juli 2009, nr. 2009INT241096, tot 
wijziging van de Bijlage, bedoeld in artikel 27 van de Algemene subsidieverordening 
provincie Utrecht 1998 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 mei 2009, nr. 2009INT241096;

Gelet op de artikelen 145 Provinciewet en 27 van de Algemene subsidieverordening 
provincie Utrecht 1998;  

Overwegende dat het wenselijk is de bijlage, bedoeld in artikel 27 van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht 1998, te wijzigen omdat een wettelijke grondslag is 
vereist voor diverse subsidiestromen; 
 
Besluiten:  
 
Artikel I 

De bijlage, bedoeld in artikel 27 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 
1998, wordt als volgt gewijzigd: 

A
Er wordt een artikel 10.8.12 ingevoegd, luidende: 
10.8.12 projecten bedoeld in of ter realisering van de doelstellingen vermeld in het 
Programmaplan “Utrechtse Jeugd Centraal”, voor zover deze niet reeds in aanmerking 
komen voor subsidieverstrekking krachtens de Subsidieverordening jeugdzorg provincie 
Utrecht 2004.  

B.  
Er wordt een artikel 10.9.6 ingevoegd, luidende: 
10.9.6 gemeente Zeist in het kader van Zorgeloos Wonen Zeist-Oost zoals beschreven in de 
prestatieovereenkomst die hiervoor is gesloten tussen de provincie Utrecht en de gemeente 
Zeist.  

C
Er wordt een artikel 10.6.1 ingevoegd, luidende: 
10.6.1 beeldbepalende evenementen en potentiële beeldbepalende evenementen ter 
realisering van de doelstellingen zoals omschreven in het “Evenementenkader 2008-2011”. 

Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst.  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van provinciale staten van Utrecht van 6 juli 
2009. 

Provinciale staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

 

Griffier, 



Toelichting 

Algemeen 

Gelet op artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht verstrekt een 
bestuursorgaan slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke 
activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen mogelijk, 
maar van een uitzonderingssituatie is in deze gevallen geen sprake.  

Artikelsgewijs 
Artikel A (10.8.12)
Op grond van de reeds bestaande Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht 2004, 
kan aan het bureau Jeugdzorg en aan de jeugdzorgaanbieders in de provincie Utrecht 
subsidie worden verstrekt. Daarnaast is er behoefte aan een aanvullende wettelijke 
grondslag als bedoeld in artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van 
andere partijen die zich bezig houden met activiteiten ten behoeve van de Utrechtse jeugd. 
In het Programmaplan “Utrechtse Jeugd Centraal, van 19 mei 2008, is vastgelegd welke 
doelstellingen worden nagestreefd.  
 
Artikel B (10.9.6)
Aan de gemeente Zeist kan subsidie worden verstrekt in het kader van Zorgeloos Wonen 
Zeist-Oost. Het betreft activiteiten om te komen tot een levensloopbestendig maken van 
Zeist-Oost.  
Op 25 november 2008 hebben gedeputeerde staten besloten tot het aangaan van de 
prestatieovereenkomst over dit onderwerp met de gemeente Zeist. Daarin zijn concrete 
afspraken gemaakt over de prestaties van de gemeente en de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van beide partijen. De prestatieovereenkomst is aan te merken als een 
uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Artikel C (10.6.1)
In het Evenementenkader 2008-2011, zoals vastgesteld op 19 mei 2008, zijn de kaders 
weergegeven voor het proviniciale evenementenbeleid in de genoemde periode. Om de 
doelstellingen die hierin zijn opgenomen te realiseren, kan subsidie worden verstrekt.  


