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Bijlage(n):   geen 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voorgeschiedenis 
Op 31 maart 2008 hebben provinciale staten het programma Wel Thuis!2 vastgesteld. Op 23 juni 2008 
hebben provinciale staten de subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 opengesteld 
voor 4 jaar (PS2008WMC07). In het programma Wel Thuis!2 is hiervoor een bedrag van € 
1.600.000,- opgenomen. Deze regeling heeft de vorige twee jaren geleid tot 26 ondersteunde 
projecten, waarvoor € 726.242 is beschikt.  
 
Essentie / samenvatting 
De subsidieverordening Wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 heeft zich de afgelopen jaren gericht op: 
1. kleinschalige woonvormen,  
2. welzijnsactiviteiten op wijk- en of buurtniveau,  
3. good practices die als doel hebben dat kwetsbare groepen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Vele partijen hebben de afgelopen jaren een subsidietoekenning gekregen voor welzijnsactiviteit of 
voor een good practice. Hoewel kleinschalige woonvormen binnen de regeling prioriteit krijgen, is er 
slechts één project hiervan ingediend. Eind vorig jaar heeft een door ons uitgevoerd beleidsonderzoek 
plaatsgevonden waarbij is onderzocht hoe deze kleinschalig-wonen projecten beter bereikt kunnen 
worden en welke problematiek deze initiatieven ervaren bij de opstart en uitvoering van hun project. 
Resultaat van dit onderzoek is dat er wel degelijk ruim behoefte is aan kleinschalige woonvormen, 
maar dat initiatiefnemers vooral in de opstartfase tegen moeilijkheden (regelgeving, financiering, 
tijdgebrek, vinden van de juiste samenwerkingspartners e.d.) aanlopen. Voorgesteld wordt dan ook om 
de subsidie in te zetten voor kleinschalige woonvormen. 
Middels deze wijziging wil de provincie meer focussen op kleinschalig wonen en een impuls geven 
aan het ondersteunen van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen. Deze projecten zullen 
actief worden benaderd en ondersteund bij hun projectaanvraag. De subsidie wordt hiermee 
direct ingezet om de doelstelling van Wel Thuis!2, namelijk het realiseren van 24.000 woningen met 
zorg en welzijn, te behalen. Dit draagt bij aan het algemene doel van het programma Wel Thuis!2: het 
stimuleren van het zo lang mogelijk kunnen blijven wonen met zorg en dienstverlening in de buurt 
voor ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
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Voorgesteld met deze verordening was om 50 projecten te ondersteunen, met 26 gehonoreerde 
projecten na 2 jaar ligt de verordening hiermee op koers en is, indien de regeling de komende twee 
jaar onveranderd opengesteld zal worden, het aantal van 50 projecten reëel. Vanwege de inhoudelijk 
kwalitatieve wijziging zal er echter van dit aantal afgeweken worden. De subsidieverordening wordt 
ingetrokken maar subsidies voor kleinschalige woonvormen zullen nog wel verstrekt worden omdat 
hierover een artikel wordt opgenomen in de bijlage van de ASV. Hierin worden criteria benoemd voor 
de verdeling van de beschikbare middelen. Beoogd wordt tenminste 5 kleinschalige wooninitiatieven 
die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Wel Thuis!2 te ondersteunen.  
De verwachting is dat we eind 2011 in totaal 31 projecten hebben gerealiseerd. 
 
Financiële consequenties 
Er is reeds financiële dekking voor 2010 en 2011, waarbij het budget van 2011 reeds deels naar voren 
is gehaald zodat het in 2010 te besteden is. Dit voorstel heeft geen wijziging tot gevolg van de 
beschikbare financiële middelen. (Uitwerking programma Wel Thuis!2).  
 
Het budget zal worden uitgegeven in 2010-2011. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
 

Voorgesteld wordt  
1. De Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 provincie Utrecht in te trekken.  
2. Het nieuwe artikel 8.2 over wonen, welzijn en zorg 2010 Wel Thuis!2 provincie Utrecht in de 

bijlage als bedoeld in artikel 27 van de Asv 1998  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 28 juni 2010, tot intrekking van de Subsidieverordening 
wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie Utrecht en 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 11 mei 2010, afdeling maatschappelijke 
ontwikkeling en wonen, nummer 2010int259583; 
 
Overwegende dat ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke en psychische beperking 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
 
Gelet op artikel  145 van de Provinciewet en artikel 27 van de Algemene subsidieverordening 
provincie Utrecht 1998; 
 
Besluiten:  

Artikel I 

De Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie Utrecht in te trekken.  

Artikel II 

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

Er wordt een artikel 8.2  ingevoegd, luidende:  
 
Artikel 8.2 Subsidie Wonen, welzijn en zorg 2010 WelThuis!: 

1. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de uitvoering van kleinschalige 
woonprojecten waarin de behoeften van ouderen en mensen met een beperking als 
uitgangspunt worden genomen en waarbij sprake is van het principe van scheiding van wonen 
en zorg. Projecten dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het PS besluit 
van 28 juni 2010 (2010INT259583) en aan de doelstellingen van het programma WelThuis!2 
zoals beschreven in het programmaplan (besluit PS van 31 maart 2008, 2008INT217648) en 
projecten dienen voldoende bij te dragen aan de spreiding van kleinschalige woonvormen in 
de provincie Utrecht. 

2. In de planvorming van de projecten moet de doelgroep betrokken zijn.  
3. De subsidie per project bedraagt ten minste € 10.000,- en ten hoogste € 150.000,-. 
4. Subsidie kan in ieder geval verstrekt worden voor haalbaarheidsstudies, marktverkenningen en 

voor de eenmalige kosten van een projectleider tijdens de ontwikkeling van een kleinschalige 
woonvorm. 

5. Subsidie kan in ieder geval verstrekt worden voor de eenmalige kosten van realisatie van een 
kleinschalige woonvorm. 

6. Niet subsidiabel zijn de volgende kosten: exploitatiedoeleinden, ter financiering van 
structurele kosten, inrichtingskosten en bouw- of grondkosten. 

7. Subsidie voor activiteiten en kosten bedoeld in lid 4, aangevraagd door een particulier-, 
cliënten- of ouderinitiatief bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten van het 
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project. Subsidie aan overige aanvragers en  aanvragen bedoeld in lid 5 bedraagt maximaal 50 
% van de subsidiabele kosten van het project. 

8. Het subsidieplafond voor 2010 bedraagt € 873.758,-, indien het subsidieplafond niet bereikt 
wordt kan het restant worden overgeheveld naar het volgende jaar.   

9. Weigeringgronden:  
• De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien er niet voldaan wordt aan de eisen 

zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.  
• Er bij geboden zorg geen sprake is van een zorgaanbieder zoals bedoeld door de Wet 

toelating zorginstellingen. 
• Indien het project niet binnen 3 maanden na de dag van verzending van de 

beschikking start of niet binnen 3 jaar na verzending van de beschikking is afgerond.  
 

Artikel III Overgangsbepalingen 

Subsidies die zijn aangevraagd of verstrekt vóór de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, worden behandeld overeenkomstig de regeling die gold ten tijde van hun aanvraag.  
 

Artikel IV 

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 28 juni 2010. 

Provinciale staten van Utrecht, 

 

Voorzitter, 

 

Griffier,  
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 145 van de Provinciewet. 
 
2. Beoogd effect 
Voorgesteld met deze verordening was om 50 projecten te ondersteunen, met 26 gehonoreerde projecten na 2 
jaar ligt de verordening hiermee op koers en is, indien de regeling de komende twee jaar onveranderd 
opengesteld zal worden, het aantal van 50 projecten reëel. Vanwege de inhoudelijk kwalitatieve wijziging zal er 
echter van dit aantal afgeweken worden. De subsidieverordening wordt ingetrokken maar subsidies voor 
kleinschalige woonvormen zullen nog wel verstrekt worden omdat hierover een artikel wordt opgenomen in de 
bijlage van de ASV. Hierin worden criteria benoemd voor de verdeling van de beschikbare middelen. Beoogd 
wordt tenminste 5 kleinschalige wooninitiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Wel 
Thuis!2 te ondersteunen. Hiermee is de verwachting dat we eind 2011 in totaal 31 projecten hebben gerealiseerd. 
 
3. Argumenten 
Er is voor gekozen om de subsidieverording wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 in te trekken omdat wij de 
focus in 2010 en 2011 willen richten op kleinschalig wonen voor mensen met een beperking. De 
subsidieverordening Wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 richtte zich tevens op welzijnsprojecten en 
innovatieve projecten, waarvan er inmiddels al veel door WelThuis! zijn ondersteund. Het nieuwe artikel wonen, 
welzijn en zorg 2010 Wel Thuis!2 zal hiervoor in de ASV-bijlage worden opgenomen. Met dit artikel kan de 
subsidie in 2010 direct worden ingezet om de doelstelling van WelThuis!2, namelijk het realiseren van 24.000 
woningen met zorg en welzijn, te behalen. 

4. Kanttekeningen 
Het project “KEER/systeem, Optimalisatie subsidiesysteem loopt op dit moment. De Asv-bijlage zal in dat kader 
per 31 december 2010 (uiterlijk op 1 januari 2011) vervangen worden door een alternatieve regeling vanuit 
KEER. Daarbij zal ook deze subsidiestroom meegenomen worden.  
 
5. Financiën 
Er is reeds financiële dekking voor 2010 en 2011, waarbij het budget van 2011 reeds deels naar voren is gehaald 
zodat het in 2010 te besteden is. Dit voorstel heeft geen wijziging tot gevolg van de beschikbare financiële 
middelen. (Uitwerking programma Wel Thuis!2).  
 
6. Realisatie 
 
7. Juridisch 
Dit artikel in de bijlage als bedoeld in artikel 27 van de Asv 1998  vormt de wettelijke grondslag (artikel 4:23 
van de Algemene wet bestuursrecht) voor subsidies die verstrekt zullen worden in het kader van Wel Thuis!2. 
 
8. Europa 
Bij de verdeling van de subsidie zal rekening worden gehouden met de regels van staatssteun.  
 
9. Communicatie 
Het besluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad. 
 
10. Bijlagen 

Artikelsgewijze toelichting 
 


