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1. Het college bestemt de door de Provincie Noord Holland aan Zuid Kennemerland toegekende 
subsidies ad € 277.500,- voor de projecten ‘Actieve burgers en begeleiding’ en 
‘Woonservicegebieden’  in het kader van de Provinciale Sociale Agenda 2012-2015 voor de 
regionale uitvoering van de projecten. 

2. De financiële gevolgen worden verwerkt in BERAP I 2013.  
3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving 
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DOEL: Besluiten 
De provincie Noord-Holland heeft onlangs de Provinciale Sociale Agenda (PSA, bijlage a) 2012-2015 
vastgesteld en heeft de regio’s in de provincie uitgenodigd om een eigen Regionale Sociale Agenda 
(RSA) op te stellen. Deze RSA’s vormen voor de regio’s de basis om een beroep te doen op provinciale 
projectsubsidies.  Inmiddels heeft de Provincie de twee subsidieaanvragen van onze regio gehonoreerd. 
De gemeente Haarlem treedt namens de gemeenten Zuid Kennemerland op als budgethouder.  
 
Met voorliggende nota bestemmen we de provinciale subsidie ten behoeve van de uitvoering van de 
projecten. Dit is een bevoegdheid van het college. 
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Onderwerp: Bestemming provinciale subsidies Regionale Sociale Agenda  
Reg. Nummer: 2012/481438 
 
 
1. Inleiding 
 
De provincie Noord-Holland heeft onlangs de Provinciale Sociale Agenda (PSA, 
bijlage a) 2012-2015 vastgesteld en heeft de regio’s in de provincie uitgenodigd om 
een eigen Regionale Sociale Agenda (RSA) op te stellen. Deze RSA’s vormen voor 
de regio’s de basis om een beroep te doen op provinciale projectsubsidies passend 
binnen de drie provinciale hoofdthema’s, te weten: 
 Wet maatschappelijke ondersteuning, 
 Wonen, zorg en voorzieningen, 
 Vitaal Platteland. 

 
Eerder heeft het portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Onderwijs, Sport, Welzijn, Zorg 
en Wmo de RSA Zuid Kennemerland vastgesteld en twee project-aanvragen op de 
provinciale hoofdthema’s Wmo en Wonen, zorg en voorzieningen geaccordeerd. 
 
Inmiddels heeft de Provincie beide subsidieaanvragen gehonoreerd. De gemeente 
Haarlem treedt namens de gemeenten Zuid Kennemerland op als budgethouder. 
Met voorliggende nota bestemmen we de provinciale subsidie voor de uitvoering 
van de projecten. 
 
3. Besluitpunten college 
 
1. Het college bestemt de door de Provincie Noord Holland aan Zuid 

Kennemerland toegekende subsidies ad € 277.500,- voor de projecten ‘Actieve 
burgers en begeleiding’ en ‘Woonservicegebieden’  in het kader van de 
Provinciale Sociale Agenda 2012-2015 voor de regionale uitvoering van de 
projecten. 

2. De financiële gevolgen worden verwerkt in BERAP I 2013.  
3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving 
 
4. Beoogd resultaat 
 
Het mede dankzij provinciale bijdragen een impuls geven aan een tweetal 
innovaties binnen het regionale sociaal domein, te weten 
1. Actieve burgers en begeleiding (Wmo)  
2. Pilot Woonservicegebieden (Wonen zorg en voorzieningen) 
 
5. Argumenten 
 
Regionale Sociale Agenda conform bestuursopdracht 
De RSA Zuid Kennemerland is opgesteld op uitnodiging van de Provincie Noord 
Holland, en uitgewerkt conform de wens van de portefeuillehouders Zuid 
Kennemerland. 
 

Collegebesluit 
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Projectaanvragen passen binnen gemeentelijk beleid en gemeentelijke begroting 
De twee projecten passen binnen de kaders van ‘Samen voor elkaar’ en sluiten 
derhalve aan bij de innovaties die wij willen doorvoeren binnen het sociaal domein. 
Het project ‘Actieve burgers en begeleiding’ is onderdeel van de voorbereidingen 
op de decentralisatie van Awbz-functies naar de gemeente per 2015. Het project 
‘Woonservicegebieden’ is één van de uitwerkingen van het thema Wonen welzijn 
zorg.  
 
Financiële gevolgen 
Voor het project ‘Actieve burgers en begeleiding’ heeft de Provincie het 
aangevraagde subsidie ad €120.000,- gehonoreerd.  
Voor het project  ‘Woonservicegebieden’ heeft de Provincie het aangevraagde 
subsidie ad € 157.500,- gehonoreerd.  
De cofinanciering (minimaal 10%) van beide projecten vinden wij in de inzet van 
ambtelijke capaciteit van de deelnemende gemeenten. 
Voor beide projecten is een subsidieaanvraag ingediend inclusief bijbehorende 
begroting. Beide subsidies worden dan ook aangewend ter dekking van de regionale 
uitvoeringskosten in 2012 en 2013.  
Het subsidie wordt ondergebracht in programma 3 Welzijn gezondheid en zorg 
(kostenplaats 2343). De financiële gevolgen worden verwerkt in BERAP I 2013.  
 
6. Kanttekeningen 
 
Financiële risico’s 
De Provinciale Sociale Agenda kent een licht verantwoordingsregime. Dat neemt 
niet weg dat er een risico kan ontstaan in de subsidieverlening en de uiteindelijke 
subsidievaststelling door de Provincie. Wij beperken dit met de begeleiding en 
advisering van het gemeentelijk subsidiebureau, die conform bestaande procedures 
regelmatige tussentijdse interne controles zal uitvoeren.  
 
7. Uitvoering 
 
Verantwoording 
De projectaanvragen worden uitgevoerd en verantwoord conform de 
Uitvoeringsregeling Provinciale Regionale Agenda namens de gemeenten Zuid 
Kennemerland.  De verantwoording heeft betrekking op de cofinanciering, de 
beoogde resultaten als beschreven in de subsidieaanvraag en de wijze waarop de 
opgedane kennis is gedeeld in de regio dan wel in de provincie. 
 
Project Actieve burgers en begeleiding  
Gemeenten bereiden zich voor op de decentralisatie van onderdelen uit de Awbz 
naar de Wmo die per 2015 zijn beslag krijgt. Onderdeel van onze voorbereidingen 
is de start van enkele proeftuinen die vooruitlopend op deze decentralisatie en die 
ons inzicht moeten  geven hoe wij de nieuwe taken binnen de WMO kunnen gaan 
uitvoeren. Daarom starten wij drie deelprojecten: 
- Versterken van het sociale netwerk van mantelzorgers en mensen met een 

begeleidingsbehoefte  
- Verbinden van professionele hulp met vrijwillige inzet  
- Versterken respijtzorg voor mantelzorgers  
Voor de daadwerkelijke uitvoering van de drie deelprojecten vragen wij voorstellen 
van partners in de stad. Na definitieve selectie van de uitvoerende partners 
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ontvangen zij een eenmalige projectsubsidie conform de Algemene 
subsidieverordening.  
 
Pilot woonservicegebieden   
De Wmo streeft ernaar om mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te laten 
leven en participeren in de samenleving. Daarnaast neemt het Rijk maatregelen die 
de instroom in Awbz-gefinancierde intramurale voorzieningen moeten 
terugdringen. Dat betekent dat corporaties, zorgaanbieders en gemeenten voor 
hetzelfde vraagstuk staan, ieder vanuit hun eigen perspectief: wat is er nodig om 
(met name) ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven 
wonen en participeren aan de samenleving. Om die reden werken wij met onze 
partners aan nieuwe arrangementen en zijn we in Haarlem en Heemstede pilots 
woonservice gestart. De pilot woonservicegebieden bestaat uit twee fases: 
- Haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak in 2012 
- Uitvoering plan van aanpak per 2013 in Haarlem en Heemstede 
Voor het haalbaarheidsonderzoek en het plan van aanpak is na selectie van drie 
offertes een extern bureau ingeschakeld. 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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