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1 Inleiding
In het uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid voor het jaar 2008 geven we aan wat we
gaan doen om de doelstellingen te halen die we in het Sociaal Beleidskader 2005-2008
‘Welzijn Werkt’ hebben vastgelegd. Met het sociaal beleid van de provincie NoordHolland willen we de sociale infrastructuur in Noord-Holland versterken en voor
iedereen toegankelijk maken. We vervullen zowel wettelijke als autonome taken.
Het uitvoeringsprogramma 2008 stellen we op onder nieuwe omstandigheden. Er zijn
provinciale verkiezingen geweest en er is een nieuw collegeprogramma ‘Krachtig, in
Balans’. We nemen in het uitvoeringsprogramma nieuwe ontwikkelingen mee uit ons
collegeprogramma. Uiteraard blijft de kern van het uitvoeringsprogramma 2008
gebaseerd op ons Sociaal Beleidskader 2005-2008.
Per onderwerp schetsen we in dit uitvoeringsprogramma de resultaten van 2006-2007 en
de voornemens voor 2007-2008. Als er ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die
aanleiding geven het beleid bij te stellen, geven we dat aan.
In hoofdstuk 2 gaan we in op onderwerpen die ons gehele beleid aangaan. In hoofdstuk 3
behandelen we de thema’s en speerpunten van ons beleid. Tenslotte formuleren we in hoofd
stuk 4 de Welzijnsagenda. Daarin staan de activiteiten waarvoor in 2008 subsidie kan worden
aangevraagd. Voorts ontplooit de provincie zelf activiteiten. Deze vindt u eveneens in hoofd
stuk 4. Waar nodig wordt in de tekst verwezen naar andere provinciale publicaties waarin u
meer informatie vindt. Verwijzingen binnen het uitvoeringsprogramma zijn cursief gedrukt.
De actualisatie van ons uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid is mede te danken aan de inbreng
van andere betrokkenen. Hoe we die verkregen hebben, staat in onderstaand kader.
Welke input hebben we voor dit uitvoeringsprogramma gekregen?
■  Trendberaad:
■  Interactieve

op 12 maart hebben de steunfunctieinstellingen trends en ontwikkelingen voor de komende periode met ons besproken.

bijeenkomst: op 19 april hebben we een discussie met gemeenten en (boven)lokale instellingen gevoerd over de ontwikkelingen

en de gewenste activiteiten van de provincie op het welzijnsterrein.
U ontvangt informatie over de uitvoering van ons programma, onder andere via de elektronische nieuwsbrief. U meldt zich hiervoor aan door
een mailtje te sturen naar sociaal-beleid@noord-holland.nl met ‘aanmelding e-zine’ als onderwerp. Alle stukken waarnaar we in dit uitvoerings
programma verwijzen zijn te downloaden van de provinciale website, thema Welzijn, Zorg en Cultuur: www.noord-holland.nl en het digitaal
loket (voor informatie over subsidie).
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2 Algemene onderwerpen
Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de onderdelen van ons beleid die over de hele linie gelden.
In ons Sociaal Beleidskader 2005-2008 ‘Welzijn Werkt’ staan de doelstellingen van ons
beleid en de verschillende instrumenten waarmee we die doelstellingen willen bereiken.
Het gaat om de volgende vier sporen:
1 D
 e ondersteuning van het uitvoerend werk (7.005.300 euro in 2007). Dit doen we voor
namelijk via subsidies aan onze steunfunctie-instellingen. Dat zijn PRIMO nh, Sport
service Noord-Holland, ACB en Profor. Deze instellingen hebben voor de looptijd van het
beleidskader een meerjarenvisie met meerjarig werkplan opgesteld. Ieder jaar maken we
afspraken over de besteding van de beschikbare middelen en de activiteiten die daarvoor
worden uitgevoerd. Deze afspraken leggen we vast in een prestatieplan.
2 D
 e ontwikkeling en vernieuwing van het uitvoerend werk (1.969.800 euro in 2007).
Hiervoor stellen we ieder jaar projectsubsidies beschikbaar via onze ‘Deelverordening
Sociaal Beleid’. Alle Noord-Hollandse gemeenten en maatschappelijke organisaties
kunnen subsidie aanvragen voor de activiteiten of doelen die we in ons uitvoerings
programma aangeven. Hiermee bieden we ruimte aan vernieuwende initiatieven of
aan de invoering van bewezen good practices.
3 D
 e versterking van de sociale infrastructuur in Noord-Holland via eigen opdrachten
en activiteiten van de provincie (452.000 euro in 2007). Denk hierbij aan onderzoeks
opdrachten, speciale evenementen en projecten aanpak huiselijk geweld.
4 D
 e versterking van de sociale infrastructuur via andere provinciale beleidsvelden of
instrumenten. Vanuit sociaal beleid dragen we bijvoorbeeld bij aan het ‘Stimulerings
programma Wonen, Welzijn, Zorg’ (WWZ) en aan de impuls aan integrale projecten
stedelijke vernieuwing of via de extra investeringsimpuls in de sociale infrastructuur.
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De Wet maatschappelijke ondersteuning
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De Wmo
vervangt de Welzijnswet en heeft gevolgen voor de organisatie en financiering van
welzijn en zorg op lokaal niveau. Provincies hebben in de Wmo een ondersteunende rol.
Als voorbereiding op deze taak heeft de provincie Noord-Holland onderzocht aan welke
ondersteuning gemeenten in de provincie behoefte hebben. Op basis van deze vraag
verkenning hebben Provinciale Staten op 18 december 2006 het provinciale ‘Wmo onder
steuningsprogramma 2007-2008’ vastgesteld. Provinciale Staten hebben voor de uitvoering
van de nieuwe ondersteuningsactiviteiten in 2007 en 2008 een bedrag van 1,3 miljoen
euro beschikbaar gesteld. Het ondersteuningsprogramma bestaat uit verschillende
activiteiten. De volgende activiteiten realiseren we in bestaand beleid: vrijwilligerswerk,
bestrijding huiselijk geweld, mantelzorg en zorgvragers en het participeren van burgers.
Nee.

In 2007 is de provincie gestart met de volgende nieuwe instrumenten voor ondersteuning
bij de Wmo: een subsidieverordening, kennisbank, databank en masterclass.
Meer informatie over onze activiteiten vindt u op www.Wmo-nh.nl.
Verder zijn we in 2007 in zeven regio’s gestart met Wmo-projecten. Daarnaast is de
provinciale Wmo-databank aanbesteed en is de Wmo masterclass met 17 deelnemers van
start gegaan. De resultaten van deze activiteiten verspreiden we via onze ‘Wmo Kennisbank’.
Eind 2008 evalueren we de resultaten van het Wmo ondersteuningsprogramma. Op basis van
de resultaten van de evaluatie en de wens van gemeenten en de beschikbare financiële
middelen beslissen we over eventuele verlenging van het ondersteuningsprogramma.

Het steunfunctiewerk
Wat hebben we
in 2006-2007 gedaan?



n

P R O V I N C I E

Herijking subsidierelaties
Op 30 oktober 2006 hebben Provinciale Staten besloten een nieuwe subsidiesystematiek
in te voeren. We willen hiermee onze exclusieve subsidierelaties heroverwegen. Verder is

N O O R D - H O L L A N D

1) Provincie Noord-Holland,
Het Leertje van de Kraan:
Sturingsmodellen en
Toetsingskader (juni 2006).

ons doel de subsidieverlening plaats te laten vinden op basis van een selectieprocedure
van diverse aanbieders.1) Ook de vier steunfunctie-instellingen Welzijn en Sport krijgen
de komende jaren te maken met deze herijking van de subsidierelatie. Tot nu toe waren
de steunfunctieinstellingen de enige aanbieders en uitvoerders van het provinciale steun
functiewerk. De komende jaren nodigen we ook andere organisaties uit een aanbod te
doen, zodat we kunnen vergelijken op onder meer prijs en kwaliteit.
Steunfuncties minderheden
Eind 2005 hebben we besloten de subsidieaanvraag van de steunfunctie-instelling SSA
voor het jaar 2006 te weigeren. Op ons verzoek heeft SSA een aantal projecten over
gedragen aan de steunfunctieinstellingen ACB en ProFor, zodat deze de voormalige
klanten van SSA kunnen blijven bedienen. Een aantal Surinaamse organisaties heeft ons
laten weten liever een eigen steunfunctieinstelling op te willen richten. Wij hebben echter
de afgelopen jaren een omslag gemaakt van doelgroepgericht naar vraagstukgericht
werken. Deze omslag zorgt naar ons oordeel voor verbetering van de integrale aanpak
van de maatschappelijke participatie van verschillende doelgroepen. De subsidiëring van
één instelling gericht op de Surinaamse doelgroep sluit dan ook niet aan bij ons beleid.
Om het gat in de ondersteuning, dat met het wegvallen van Multiple Choice was ontstaan,
op te vullen, hebben ACB en ProFor – beide van oorsprong werkzaam in de Amsterdamse
regio – ondersteuning gegeven aan organisaties afkomstig uit heel Noord-Holland.
Het afgelopen jaar hebben we gezocht naar nieuwe uitvoeringsmogelijkheden voor het
steunfunctiewerk minderheden. Een deel van het budget dat gereserveerd stond voor
voormalig SSA en Multiple Choice hebben we in 2006 toegekend aan projecten op het
gebied van diversiteit, emancipatie en integratie. Daarnaast faciliteren we de gemeenten
Zaanstad, Alkmaar en Haarlem bij het uitvoeren van projecten om de toegankelijkheid
van voorzieningen te verbeteren. Voor ons diversiteitsbeleid verwijzen we naar
hoofdstuk 3.

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?

Nee.
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Wat gaan we doen
in 2007-2008?

Voor de begroting 2007 hebben Provinciale Staten de actie ‘Vitale Meerjarenraming’
uitgevoerd. Hierbij zijn alle budgetten in onze meerjarenraming tegen het licht gehouden.
De budgetten voor de steunfunctieinstellingen Welzijn en Sport zijn op efficiëntie en
effectiviteit kritisch bekeken. Provinciale Staten achten een korting mogelijk zonder
daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van de beoogde resultaten. Met ingang van 1
januari 2008 zijn wij van plan een structurele bezuiniging voor te stellen aan Provinciale
Staten van 440.000 euro op het totale budget voor de steunfunctie-instellingen Welzijn en
Sport. Daarbij hoort ook een mogelijke herijking van taken van de steunfunctie-instellingen.

Welzijnsmonitor: resultaten steunfunctiewerk
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

In het najaar van 2006 is de tweede meting van de Welzijnsmonitor uitgevoerd. Met de
monitor krijgen we inzicht in de mate waarin het steunfunctiewerk bijdraagt aan het
bereiken van onze doelstellingen. We hebben de stand van zaken gemeten op het onder
deel Output. Daarbij zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen:
■

■
■
■

a an de hand van de jaarverslagen 2005 van de instellingen is het aantal en soort onder
steuningsactiviteiten, hoeveelheid deelnemers, uitvoeringskosten en tijdsbesteding in
kaart gebracht. Waar mogelijk is een vergelijking met 2004 gemaakt;
de ondersteuningsbehoefte van kleine(re) gemeenten en eerstelijns instellingen;
de concurrentie en samenwerking tussen de steunfunctieinstellingen;
de gesignaleerde ontwikkelingen in de behoefte aan ondersteuning.

Net als in 2004 zijn in 2005 op alle (sub-)doelstellingen uit ons Sociaal Beleidskader 20052008 één of meerdere activiteiten uitgevoerd. Er is een groeiende vraag naar nieuwe
ondersteuningsactiviteiten op het gebied van de Wmo en de beleidsterreinen Sport en
Diversiteit. In vergelijking met 2004 zijn in 2005 meer activiteiten rondom de Wmo en onder
de hoofddoelstelling Vrijwilligers uitgevoerd. Dit heeft te maken met de – toen nog – aan
staande invoering van de Wmo en de afschaffing van de Deelverordening Kadertraining
en Kwaliteitsverbetering Vrijwilligers in 2005. In uitvoering van motie 14-2 (2005) Vrij
willigersondersteuning van Provinciale Staten hebben de steunfunctieinstellingen een
aanbod ontwikkeld voor die vrijwilligersorganisaties, die voorheen een beroep deden op
deze deelverordening. Het gaat hier vooral om die organisaties, die deel uitmaken van
het Provinciale Platform Vrijwilligersorganisaties in de Zorg.



n

P R O V I N C I E

N O O R D - H O L L A N D

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?

Nee.

Na de zomer van 2007 gaan we van
start met de derde meting van de
Welzijnsmonitor. Naast het
onderdeel Output benaderen we de
(potentiële) klanten van de
steunfunctie-instellingen, zodat we
antwoord krijgen op de volgende
zaken:
Effect
Welke resultaten bereiken de
steunfunctieinstellingen met hun
activiteiten? Dit meten we aan de
hand van bekendheid, gebruik en
waardering van het aanbod van de
steunfunctieinstellingen.

■

Klanttevredenheid
Hoe tevreden zijn de afnemers van
het aanbod van de steunfunctie
instellingen? Dit beoordelen we aan
de hand van informatievoorziening, oog voor behoefte, bereikbaarheid, betrouwbaarheid,
zorgvuldigheid en competentie. In aanvulling op de kwantitatieve informatie die deze
meting oplevert, gaan we met behulp van diepte-interviews verklaringen en achter
liggende oorzaken achterhalen. We willen hiermee inzicht krijgen in de activiteiten die de
steunfunctieinstellingen uitvoeren.
Om het veld niet onnodig te belasten, meten we de onderdelen Effect en Klanttevredenheid
om het jaar. In de tweede helft van 2008 meten we de Output. De laatste meting op alle
drie de onderdelen vindt plaats in 2009.

■
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Sociaal Rapport
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008

Het Sociaal Rapport is in februari 2007 opgeleverd en in Noord-Holland verspreid.
Het rapport is een cijferatlas, waarin de volgende thema’s worden behandeld:
diversiteit, modern burgerschap, vermaatschappelijking van de zorg, leefbaarheid en
veiligheid en de zorg om de jeugd. De gegevens over deze thema’s zijn op verschillende
wijze weergegeven. Waar mogelijk worden trends over een langere periode aan
geduid. De eerste invalshoek is steeds de situatie in de provincie Noord-Holland,
eventueel vergeleken met het landelijke beeld en het beeld in de andere provincies.
Vervolgens is een regio-indeling gebruikt om het beeld verder toe te spitsen op de
regio’s. Als laagste geografische niveau zijn op beperkte schaal ook gegevens op
gemeentelijk niveau gepresenteerd. Het rapport bevat een samenvatting van alle
gegevens; de volledige dataset is via de website http://noordholland.databank.nl/ in
te zien.
Nee.

In 2008 brengt de provincie geen Sociaal Rapport uit.

Regionaal sociaal beleid
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

In ons regionaal sociaal beleid gaat het om het ondersteunen van gemeenten bij het
afstemmen van bovenlokale belangen.
We doen dit als:
■ een onderwerp de grens overschrijdt van een gemiddelde gemeente;
■ bij het onderwerp regionaal georganiseerde organisaties zijn betrokken;
■ het vraagstuk te groot is voor één gemeente, of juist te klein voor een eigen lokaal
beleid;
■ samenwerking doelmatiger is.
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Het regionaal sociaal beleid dringen we niet op aan gemeenten. We bieden het aan. Ook
hebben we geen blauwdruk voor ons beleid. De regionale wens en situatie zijn richting
gevend.
Voor de regio’s Het Gooi en West-Friesland zijn regioprofielen opgesteld. Deze regio
profielen gaan over de manier van samenwerking in de regio op het sociale domein. Er
zijn interviews gehouden met sleutelfiguren in de regio om deze samenwerking in beeld
te krijgen. Met de regio is besproken op welke wijze de profielen het beste door de regio
benut kunnen worden.
Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?

Nee.

Wat gaan we doen in
2007-2008?

We gaan met PRIMO nh voor de regio’s Amstelland-Meerlanden en NoordKennemerland een regioprofiel opstellen.

Programma Zorg en Welzijn 2009-2012
Eind 2008 loopt het beleidskader ‘Sociaal Beleid Welzijn Werkt 2005-2008’ af. In april 2007
is het collegeprogramma voor de jaren 2007-2011 verschenen. Daarmee is het tijd ons
voor te bereiden op een nieuw programma. Gezien de samenhang van zorg en welzijn,
het wettelijk kader van de Wmo, de praktijk in het veld en het belang van een integrale
aanpak, hebben we besloten één programma te ontwikkelen voor de activiteiten op het
gebied van zorg en welzijn. Als voorbereiding hebben we in 2007 overlegd met de
steunfunctieinstellingen over de trends die we de komende jaren verwachten. Ook
wordt een externe evaluatie uitgevoerd van het Sociaal Beleid Welzijn Werkt 2005-2008.
Om ervoor te zorgen dat dit programma vóór 1 juli 2008 door Provinciale Staten wordt
vastgesteld, zullen Gedeputeerde Staten eind 2007 de hoofdlijnen van hun plannen
voorleggen aan de gemeenten, het maatschappelijk middenveld en de steunfunctie
instellingen, om in een proces van interactieve beleidsvorming tot een invulling te
komen.
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3 Inhoudelijke thema’s –
opbrengst en inzet
Vrijwilligers
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Stimuleringssubsidie Vrijwilligerswerk
Op 3 juli 2006 hebben Provinciale Staten de motie 21-9 Vrijwilligers aangenomen. De
motie voorziet in een stimuleringsregeling voor het vrijwilligerswerk in Noord-Holland.
Provinciale Staten signaleren een toenemende behoefte aan nieuwe (vooral jongere en
allochtone) vrijwilligers, en menen dat een eenvoudige en laagdrempelige regeling
bijdraagt aan het actief stimuleren en het vergroten van draagvlak voor vrijwilligerswerk.
Voor de uitvoering van de motie hebben wij de besteding van de subsidie aan een
beperkt aantal voorwaarden verbonden en een eenvoudig aanvraagformulier opgesteld.
De aanvragen die aan de voorwaarden voldeden, zijn gehonoreerd in volgorde van
ontvangst. Zodoende is nog voor het kerstreces 2006 aan 30 organisaties een subsidie van
1.500 euro toegekend voor een totaalbedrag van 45.000 euro.
Regionalisering Steunpunten Vrijwilligers
In 2006 is gestart met het traject voor regionalisering van de Steunpunten Vrijwilligers.
De Steunpunten in Noord-Holland zijn met elkaar in overleg om afspraken te maken
over branchevorming. Daarmee willen de Steunpunten hun positie richting gemeenten
verduidelijken en versterken. De steunpunten hebben een werkgroep ingesteld waarin ze
zich met de provincie buigen over het traject van regionalisering. PRIMO nh ondersteunt
zowel het proces van branchevorming als regionalisering.

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?

Nee.

Nieuwe deelverordening
We stellen een nieuwe Deelverordening Vrijwilligerswerk op. Hierin wordt, naast de
stimuleringsubsidies voor vrijwilligersorganisaties, aan bovenlokale vrijwilligers
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organisaties en Steunpunten Vrijwilligers de mogelijkheid geboden om subsidie aan te
vragen voor kwaliteitsverbetering en kadertrainingen.
Allochtone vrijwilligersorganisaties
We waarderen en onderkennen de bijdrage aan – het bereiken van – onze doelstellingen
door allochtone vrijwilligersorganisaties. We hebben ervoor gekozen de ondersteuning
van allochtone vrijwilligersorganisaties te verschuiven van belangenbehartiging naar
maatschappelijke participatie. Dit maakt deel uit van ons streven de gescheiden circuits
te doorbreken. Momenteel vindt de ondersteuning aan allochtone en autochtone vrij
willigersorganisaties voor een groot deel apart plaats door instellingen als ACB, ProFor,
PRIMO nh en de Steunpunten Vrijwilligers. We gaan met deze instellingen in gesprek om
te onderzoeken of en - zo ja - hoe we in de toekomst ondersteuning kunnen bieden aan
alle vrijwilligersorganisaties in Noord-Holland om daarmee de gescheiden ondersteuning
te doorbreken.

Diversiteit
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Extra tender Diversiteit
Provinciale Staten hebben in mei 2006 besloten een derde tender uit te schrijven waarbij
alleen subsidie aangevraagd kon worden voor het thema Diversiteit. In totaal hebben
Provinciale Staten hiervoor een bedrag van 525.000 euro beschikbaar gesteld. We hebben
op deze tender 32 aanvragen binnengekregen.
De volgende zeven projecten hebben subsidie ontvangen:
1 Sportservice Noord-Holland – De power of panna. Met behulp van panna (een vorm
van straatvoetbal) wordt ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen
gerealiseerd. Verleend bedrag: 85.000 euro.
2 Stichting Stadsspelen – Amsterdamse StadsSpelen. Doel van dit project is de
bevordering van de sociale cohesie in diverse Amsterdamse buurten. Om dit doel te
bereiken worden zogenaamde stadsspelen-competities georganiseerd in diverse
buurten en wijken. Verleend bedrag: 150.000 euro.
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3 PRIMO nh – Respect Estafette Noord-Holland. Bij dit project draait het om het
vergroten van respect bij jongeren voor anderen die afwijken van wat voor hen
vertrouwd is. Verleend bedrag 150.000 euro.
4 Cos NH – Verhalenderwijs. Ouderen in Noord-Holland worden in contact gebracht
met vluchtelingen en migranten om de wederzijdse beeldvorming bij te stellen.
Verleend bedrag: 14.345 euro.
5 Stichting Kinderuitjes – Kids en Respect. Door middel van theatervoorstellingen,
uitgevoerd door kinderen en bekeken door ouderen, komen deze bevolkingsgroepen
met elkaar in contact. Verleend bedrag: 46.291 euro.
6 S
 tichting SIS – Tieners en ouderen maken samen een aantal tv-programma’s over hoe
jong en oud samen leven in Hilversum Noord. Door dit project ontstaat ontmoeting
en wederzijds respect tussen ouderen en jongeren. Verleend bedrag 22.828 euro.
7 ACB – Mannen Oriënteren zich op de Samenleving (MOS). Dit project richt zich op
allochtone mannen en vaders met een grote afstand tot de Nederlandse maatschappij.
Een groep mannen wordt via een empowermenttraject gestimuleerd om invulling te
geven aan hun rol in gezin en samenleving. Verleend bedrag 56.500 euro.
Ondersteuning gemeenten
Uit onze ervaringen met de tenders blijkt dat we vooral maatschappelijke instellingen
bereiken en nauwelijks gemeenten. Uit een behoefteonderzoek uit 2005 blijkt dat
gemeenten niet weten welke ondersteuning zij kunnen krijgen van de provincie over het
vraagstuk rond diversiteit. Uit gespreken met gemeenten blijkt dat een aantal gemeenten
wel behoefte heeft aan provinciale ondersteuning. Op basis van deze bevindingen hebben
we in januari 2007 besloten samen met gemeenten te zoeken naar nieuwe manieren om
diversiteitsbeleid vorm te geven. We zijn gestart met Haarlem, Zaanstad en Alkmaar. We
weten dat allochtone mensen moeilijk te bereiken zijn door voorzieningen en omgekeerd.
Door deze gemeenten te steunen met kennis en middelen dragen we ons steentje bij aan
de verbetering van de toegankelijkheid van voorzieningen. Ook ontstaat door onze
samenwerking met gemeenten een beter beeld over de zaken waarin zij willen worden
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gesteund. In onze prestatieplannen met het steunfunctiewerk vullen we deze behoefte
aan ondersteuning verder in.
Antidiscriminatie
Op het gebied van discriminatiebestrijding hebben wij eind 2006 met het Ministerie van
Justitie een convenant gesloten, naar aanleiding van conclusies uit het rapport ‘Perspectief
op Gelijke Behandeling’, een rapport over de toekomst van de anti-discriminatiebureaus
(ADB’s). Wij zetten ons in 2007 in om gemeenten te stimuleren hun burgers toegang te
verschaffen tot een ADB. Dit in aanloop naar nieuwe wetgeving in 2008 waarin gemeenten
verplicht gesteld worden om dit te realiseren. Voor de uitvoering van het convenant heeft
het Rijk 134.000 euro beschikbaar gesteld. In het eerste kwartaal van 2007 hebben wij en
de ADB’s gemeenten benaderd, waarvan de inwoners nog geen toegang hebben tot een
ADB. Door de informatie uitwisseling tussen provincie, ADB’s en gemeenten wordt beter
inzicht gekregen in het mogelijk opkomende radicalisme.
Op het gebied van antidiscriminatie hebben we in 2007 ingezet op de bestrijding van
vijandigheid ten aanzien van seksuele geaardheid. Met de Welzijnsagenda stimuleren we
het invoeren van good practices waarbij voorlichting wordt gegeven in en bij scholen en/
of andere organisaties over het bevorderen van tolerantie rond homoseksualiteit. De
projecten in het volgende kader zijn door ons gehonoreerd en worden uitgevoerd door
het COC in samenwerking met andere partners.

Projecten voor antidiscriminatie en invoeren good practices rond voorlichting
De Vrolijke Schooldag is een project waarbij een schooldag over diversiteit en omgangsvormen aan scholen wordt
gegeven, zodat het onderwerp homoseksualiteit in een bredere context aan de orde komt. Voor dit project geeft de
provincie een subsidie van 81.000 euro.
Het project ‘Herken de hetero’ wil met een campagne vooroordelen over homoseksuelen ter discussie stellen en
ontkrachten. Hiervoor verlenen we een subsidie van 95.050 euro.
´De Dialoog´ wil een maatschappelijke dialoog over homoseksualiteit opstarten. De gesprekken gaan over
homoseksualiteit vanuit diverse invalshoeken als religie, levensbeschouwing, cultuur en ethiek om de discriminatie
van homoseksuelen te verminderen. Hiervoor stellen we een subsidie van 51.000 euro beschikbaar.
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Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?

Nee.

In 2007 starten we een kenniskring op. Met deze kring steunen we gemeenten bij het
uitvoeren van hun projecten en stimuleren we het overdragen van ervaringen en kennis
Samen met de antidiscriminatievoorzieningen en het COC willen we vijandigheid ten
opzichte van seksuele geaardheid verminderen. In de Welzijnsagenda bieden we
mogelijkheden om hiervoor projecten en activiteiten aan te melden.
In 2007 en 2008 gaan we verder met het leggen van contacten met gemeenten zodat we
weten welke ondersteuning zij wensen bij het realiseren van diversiteitsbeleid. Denk aan
het probleem van maatschappelijke uitval, zoals het ontbreken van een startkwalificatie,
van (risico)jongeren. Deze jongeren weten vaak niet de voorzieningen te bereiken en
andersom. Eind 2007 besluiten we op welke manier we de ondersteuning van een aantal
andere gemeenten – naast Zaanstad, Alkmaar en Haarlem – in 2008 vorm gaan geven.

Integraal jeugdbeleid
In ons collegeprogramma blijven we onverkort inzetten op beleid voor de jeugd. Dit doen
we door onze wettelijke taak op het vlak van de jeugdzorg optimaal uit te voeren. Met
ons integraal jeugdbeleid willen we gemeenten en maatschappelijke instellingen krachtig
steunen om hun jeugdbeleid vorm te geven. We hopen dat hierdoor de instroom in de
jeugdzorg in Noord-Holland kleiner wordt en dat jeugdigen die uit de jeugdzorg stromen
goed en effectief worden opgevangen.
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

In 2006 hebben we met PRIMO nh afspraken gemaakt over de ondersteuning die zij aan
gemeente geven bij het vormgeven van hun jeugdbeleid en bij de aansluiting van dit
jeugdbeleid op het provinciaal jeugdzorgbeleid. Een voorbeeld is ondersteuning bij het
opzetten van projecten ‘Aanpak zwerfjongeren’. Daarnaast is er in het activiteitenplan
van PRIMO nh ruimte vrijgemaakt voor de onderwerpen zwerfjongeren, Alleenstaande
Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) en loverboys. Provinciale Staten hebben 3 miljoen
euro bestemd voor een programma opvoedingsondersteuning. Deze middelen sluiten
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aan op een landelijke impuls opvoedingsondersteuning. Aan de hand van het onderzoek
door de DSP-groep over de beschikbaarheid van opvoedingsondersteuning per gemeente
hebben we met gemeenten overlegd over de inzet van opvoedingsondersteuning. De
projectaanvragen worden in het najaar van 2007 ingediend.
Zwerfjongeren
In december 2006 hebben Provinciale Staten besloten middelen beschikbaar te stellen
voor Zwerfjongeren. Het gaat daarbij om een budget voor vier jaar van 750.000 euro uit
de EXIN-H reserve en 300.000 euro tot 2010 uit eigen middelen. Dit wordt ingezet voor
het in kaart brengen van de problematiek in de vorm van een ketenregisseur. Deze
regisseur moet er voor zorgen dat zwerfjongeren een opvangprogramma krijgen dat
gericht is op dagbesteding en teruggeleiding naar hulp en huisvesting. De provinciale
middelen kunnen ook voor dagbestedingsprojecten worden ingezet.
Voor de problematiek rond AMA’s is met de centrumgemeenten van Noord-Holland
gesproken over een project voor (ex-)AMA’s om een leven in de illegaliteit te voorkomen
en ze voor te bereiden op hun toekomst. De gemeenten Alkmaar, Haarlem en Zaanstad
hebben in februari 2007 een projectaanvraag ingediend. Deze aanvraag is gebaseerd op
good-practices in Utrecht en Overijssel.
Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?
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Nee.

De intentieverklaring die we met de Noord-Hollandse gemeenten hebben getekend loopt
begin 2008 af. In 2007 bereiden we de nieuwe afspraken voor 2008 voor ten behoeve van
de samenwerking in jeugdzorgregio’s in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland,
Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en het Gooi. We zijn
op dit moment in overleg met deze regio’s hoe de afspraken precies vorm gaan krijgen en
of we per regio afzonderlijk, dan wel provinciebreed afspraken gaan maken. Onder
werpen die in ieder geval op de agenda staan, zijn de Centra voor Jeugd en Gezin, de
aansluiting tussen gemeentelijke instellingen en Bureau Jeugdzorg, de zorgstructuur in
het onderwijs en de registratie rond jongeren en zwerfjongeren. Daarnaast vullen we de
aansturing van de steunfuncties verder in. Dit willen we bereiken door met de gemeenten
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beter af te stemmen welke ondersteuning zij nodig hebben en deze ondersteuning op te
nemen in de prestatieplannen van de steunfuncties. Denk daarbij aan ondersteuning voor
het oprichten en vormgeven van de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook laten we een onder
zoek uitvoeren naar geslaagde methoden van het geven van opvoedingsondersteuning
aan allochtone groepen.
Tot slot zetten we een opdracht uit zodat we beter in kaart krijgen hoe we de integrale
registratie rond de jeugd kunnen verbeteren. Hierbij willen we juist de partners in het
gemeentelijk veld betrekken, zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg, lokale zorginstellingen en
het onderwijs. Deze opdracht verstrekken we in 2007.

Wonen, Welzijn, Zorg
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?
2)  Dit is (nu nog) een afzonderlijk
beleidskader. Vanuit het sociaal
beleidskader bieden we via het
steunfunctiewerk tegelijk wel
ondersteuning aan gemeenten
en instellingen op het gebied van
wonen, zorg en welzijn.

Onze uitvoering op dit thema loopt via het ‘Provinciale Stimuleringsprogramma WonenWelzijn-Zorg’ (WWZ).2)
De provincie biedt ondersteuning via de volgende sporen:
■ Steun aan voorbeeldprojecten van gemeenten gericht op een integrale aanpak van wonen,
welzijn en zorg Op 1 januari 2007 zijn – naast de bestaande vijf voorbeeldprojecten –
zes nieuwe WWZ-pilots in het landelijk gebied van start gegaan.
■ Subsidies voor wijksteunpunten, wonen plus. Voorbeeld: op 15 november 2006 organiseer
den we de bijeenkomst ‘Wijksteunpunten-breed – Hoe werkt dat?’
■ Positieverbetering mantelzorgers en kleinschalig wonen voor mensen met dementie.
■ Intersectorale afstemming, bijvoorbeeld via de regionale woonvisies. Voorbeeld: in
januari 2007 werden in de drie noordelijke regio’s conferenties gehouden over de
‘regionale woonvisie’ (‘Van Plan naar Prestatie’). Aansluitend zijn per regio hand
reikingen gemaakt waarin de werkwijze en actiepunten voor de komende jaren zijn
vastgelegd. In de regio’s Kop van Noord-Holland en West-Friesland bevat de actielijst
een intentie rond WWZ. In deze regio’s wordt ieder jaar met zorgpartijen, corporaties
en belangenorganisaties een WWZ-project opgepakt door het portefeuillehouders
overleg wethouders volkshuisvesting.
In de WWZ-voorbeeldprojecten vindt de nodige vernieuwing plaats. Daarvan willen we
leren. Het kenniscentrum WWZ draagt zorg voor de verspreiding van de opgedane
kennis.
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Een voorbeeld is de WWZ-ideeënbeurs die in december 2006 in het teken stond van
regie, met de titel ‘Wie is hier de baas’? Meer informatie vindt u bij ons kenniscentrum
www.wwz-nh.nl.
Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?
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Nee.

Nog in 2007 wordt de ‘Subsidieregeling voor Wijksteunpunten Breed’ geëvalueerd.
In 2008 evalueren we het totale stimuleringsprogramma WWZ, dat in 2004 van start ging.
De resultaten van de evaluatie gebruiken we als input voor het nieuwe Beleids
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programma Welzijn-Zorg. In 2007-2008 is wonen een belangrijk aandachtspunt in ons
WWZ-programma. We hebben RIGO Research & Advies opdracht gegeven voor een
experiment in Noord-Kennemerland om de aantallen nieuw gebouwde zorgwoningen te
kunnen monitoren. Dit onderzoek wordt afgerond in het najaar van 2007. We hopen dat
we aansluitend de aantallen zorgwoningen kunnen meenemen in de jaarlijkse provinciale
monitor voor de woonvisies.
Verder staat er een project ‘opplussen eigen woningbezit’ op de rol gericht op een
keuzemodel voor gemeenten om bewoners aan te moedigen hun huis meer toegankelijk
en comfortabel te maken. Ook op de WWZ-ideeënbeurs in december 2007 krijgt wonen
een centrale plaats. Omdat we in het WWZ-stimuleringsprogramma voldoende ruimte
hebben voor vernieuwing en overdracht van good practices stellen we in 2008 geen
subsidies beschikbaar voor Wonen-Welzijn-Zorg.

Sport en vrije tijd
We geven de ondersteuning voor sport vorm via de stichting Sportservice Noord-Holland.
We maken die ondersteuning mogelijk via de subsidiëring van de uitvoering van een
activiteitenplan. Hierin staan alle activiteiten opgenomen die Sportservice onderneemt
om gemeenten en sportverenigingen te ondersteunen. Ons doel is zoveel Noord-Hollanders
als mogelijk aan het sporten te krijgen en te houden.
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Voor Sportservice Noord-Holland is in 2007 een bedrag van 618.762 euro beschikbaar.
Daarnaast is er voor de inloopbaan van het Olympisch Stadion in Amsterdam een subsidie
bedrag van 500.000 euro bestemd, ten laste van de EXIN-H reserve, onderdeel sport.
Wat hebben we bereikt:
we investeren in de ontwikkelingen van een ondersteuningsstructuur voor de regio
nale sport, de ‘Huizen van de Sport’. Het Rijk draagt 6 jaar lang ruim 1 ton bij. De
provincie investeert in totaal 2,5 miljoen euro voor het regiodekkende netwerk.
Hiermee verbetert de ondersteuning van lokale sportverenigingen en kan sneller
ingespeeld worden op gemeentelijke vragen;
■ er zijn vier sportaccommodaties met behulp van provinciale subsidie gerealiseerd,
dan wel verbeterd. Het gaat hierbij om subsidie voor de schaatsbaan in West■
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Friesland en de therapiebaden in Bussum en Amsterdam (Jan van Galenbad). Deze
subsidies zijn uit het UNA en FINH budget gekomen. Tenslotte is ook de ijsbaan van
Haarlem deels overkapt;
■

■

■

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?

Wat gaan we doen
in 2007-2008?
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 e hebben topsport als instrument gebruikt om breedtesport te promoten. Sport
w
service Noord-Holland heeft in opdracht van de provincie een databank opgezet,
waarin de helden van Noord-Holland zijn opgenomen, die een bijdrage willen leveren
aan het stimuleren van de breedtesport;
de website www.sporthackers.nl is geopend. Dit past in ons beleid voor het bestrijden
van de bewegingsarmoede bij jeugdigen. De website geeft een overzicht van mogelijk
heden om te sporten voor jongeren. Het bijzondere is dat jongeren zelf ideeën op de
website zetten. Inmiddels hebben andere gemeenten in Noord-Holland belangstelling
voor de website. Sportservice Noord-Holland ondersteunt deze gemeenten;
verder hebben we in mei 2007 de Noord-Hollandse aftrap gegeven voor de campagne
30 minuten Bewegen. De campagne richt zich met een boodschap op de Noord-Hollandse
burgers om meer te bewegen. Er staan in 2007 nog een aantal acties gepland. Zoals een
beweegclinic voor beginnende sporters, beweegmaatjes en evenementen op vmboscholen.

Ja. In het collegeprogramma ‘Krachtig, in Balans’ zien we voor de provincie een onder
steunende rol weggelegd bij de realisering van bovenregionale sportaccommodaties met
een nationale en mogelijk internationale uitstraling. Verder vinden we dat jongeren
moeten kunnen sporten, ook wanneer hun financieel-economische status dit niet toelaat.
Daarom willen we in aanvulling op en in samenwerking met gemeentelijke initiatieven
een jeugdsportfonds instellen.
In 2007 stellen we een bedrag van 15 miljoen beschikbaar uit de EXIN-H reserve voor een
investering in bovenregionale sportaccommodaties met nationale en mogelijk internationale
uitstraling. Daarbij gaat onze aandacht ook uit naar breedtesport, gehandicapten sport en
sport voor jongeren.
In onze verkenning ‘Samenhang in Sport en Recreatie’ onderzoeken we de mogelijkheden
voor het verder ontwikkelen van actieve sport en recreatie in de Noord-Hollandse
recreatiegebieden. In 2007 en 2008 geven we een vervolg aan deze ambitie door na te
gaan welke wensen ouderen, allochtonen en chronisch zieken hebben op het vlak van
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sport en recreatie in Noord-Holland. Ook kijken we naar doelgroepgerichte
activiteiten. We willen de bekendheid vergroten van de mogelijkheden die er nu al
zijn voor sport en recreatie in onze provincie. Voorts testen we nieuwe mogelijkheden
voor sport, spel en bewegen uit.
In onze Welzijnsagenda 2008 staan activiteiten opgenomen op het gebied van sport en vrije
tijd. Dit gaat dan om bestrijding van overgewicht en activiteiten door allochtone vrij
willigersorganisaties gericht op deelname aan sporten en bewegen. Ook blijven we in
2008 verder investeren in het onderhouden en uitbreiden van onze ondersteunings
structuur, de ‘Huizen van de Sport’. Een andere ambitie van ons is het realiseren van een
Jeugdsportfonds. Hiermee nemen we veelal financiële drempels weg voor jongeren die
willen sporten in onze provincie.

Sociaal-culturele omgevingskwaliteit
De provincie wil de leefbaarheid in stad en land bevorderen. In 2004 heeft de provincie
extra middelen uit de EXIN-H reserve uitgetrokken voor de kleine kernen. Hiervan
betaalt de provincie onder andere de volgende projecten:
■

■

 root onderhoud dorpshuizen, een subsidieregeling bedoeld voor achterstallig onder
G
houd en aanpassing van dorpshuizen aan de moderne tijd (bijvoorbeeld aanpassing
aan wettelijke eisen of aan nieuwe functies die nodig zijn). Meer informatie: www.
noord-holland.nl > Digitaal Loket > Subsidieloket.
 orpswinkels, een project bedoeld om meer voorzieningen beschikbaar te krijgen
D
voor de bewoners van kleine dorpen. Ook in andere programma’s werkt de provincie
aan de versterking van het platteland. Denk hierbij aan de wijksteunpuntenregeling
en de Wonen-Welzijn-Zorg-projecten op het platteland.

De woonomgeving in het stedelijk gebied krijgt vooral aandacht via het ISV2-programma.
Gemeenten krijgen daarmee een stimulans om met een integrale aanpak de woon
omgeving te verbeteren. Onze steunfunctie-instellingen bieden – op onderdelen –
ondersteuning en kennis.
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Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Dorpshuizen
Vooral in kleine woonkernen (< 15.000) zijn dorpshuizen belangrijke ontmoetingsplekken
voor de inwoners. Voor groot onderhoud en modernisering wil de provincie bijspringen.
Daarom hebben wij in december 2005 de ‘Deelverordening Groot Onderhoud Dorps
huizen’ vastgesteld. Via deze tijdelijke stimuleringsregeling kunnen eigenaren en
exploitanten van dorpshuizen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van groot onder
houd. Tegelijk met het onderhoud kan het dorpshuis worden gemoderniseerd en
klaargemaakt voor uitbreiding van functies. In 2006 en 2007 (tot en met april) hebben in
totaal 17 dorpshuizen subsidie ontvangen voor een totaalbedrag van 798.442 euro.
PRIMO nh ondersteunt de dorpshuizen die daar behoefte aan hebben bij het opstellen van
hun subsidieaanvragen. De organisatie heeft hier ervaring mee en kent ook de fondsen en
andere financiers die voor cofinanciering aangeschreven kunnen worden. Meer informatie
over de subsidiemogelijkheden is te vinden op www.noord-holland.nl bij Digitaal Loket.

Dorpshuizen op Texel
Behalve ontmoetingsplek zien we dat dorpshuizen ook allerlei voorzieningen kunnen bundelen. Neem bijvoorbeeld
het dorpshuis in De Cocksdorp op Texel. In de jaren zeventig werd op basis van een experiment een multifunctioneel
centrum gebouwd met daarin een dorpshuis, een school en een sportzaal. Hieraan is later nog een overdekt zwembad
toegevoegd. De school en het zwembad zijn al omgebouwd tot een zalencomplex. De toneelclub, de sport- en spel
verenigingen, ‘Vrouwen van nu’, de peuterspeelzaal, de paramedische organisaties; allen weten ze de weg naar het
dorpshuis te vinden. In 2000 is het dorpshuis van binnen gemoderniseerd. Het gebouw kreeg een meer eigentijdse
uitstraling. Toch bleven er nog problemen over. Het dak en de vloer van de sportzaal waren dringend aan vervanging
toe. Verder waren er problemen met de geluidsisolatie van de barruimte. De gemeente draagt de dorpshuizen een
warm hart toe, maar beschikt door tal van oorzaken niet over voldoende middelen om de zes dorpshuizen, die het
eiland rijk is, verregaand te helpen. Om dit dorpshuis op te knappen is gebruik gemaakt van de provinciale regeling,
aangevuld met andere fondsen. In het groot onderhoud zijn vele honderden uren van vrijwilligers gaan zitten! Bij een
verbreding van activiteiten wordt gedacht aan tentoonstellingen, ouderenvoorzieningen en de ontwikkeling van een
dorpssteunpunt. Voor het dorpssteunpunt kon in het kader van de regeling ‘Groot Onderhoud’ tevens een spreek- en
behandelkamer met wachtruimte worden gerealiseerd. Het bestuur ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
Waar de juiste combinatie van goede ideeën, zelfwerkzaamheid en de beschikbaarheid van voldoende financiële
middelen al niet toe kunnen leiden!
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Dorpswinkels
Met het project Dorpswinkels steunt de provincie de gemeenten bij het vergroten van
het voorzieningenniveau in kleine dorpskernen. Een dorpswinkel is een voorziening die
publieke en private diensten combineert. Door de combinatie van meerdere functies is
het makkelijker een duurzame exploitatie op te zetten. Voorbeelden van dorpswinkels
zijn: een buurtsuper, uitgebreid met een postkantoor, pinmogelijkheid en een
informatievoorziening vanuit de gemeente, maar ook een dorpshuis uitgebreid met
een informatiebalie van Wonen Plus (diensten voor ouderen en anderen die hulp nodig
hebben om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen). In de praktijk zien we vooral
dorpswinkels die verschillende diensten voor specifieke doelgroepen in een dorp
combineren.
Vitale stadswijken
PRIMO nh leverde met het programma ‘Leven in de stad’ via ondersteuning, kennis
uitwisseling en expertmeetings een bijdrage aan vitale wijken in Noord-Hollandse
steden. Een voorbeeld is de druk bezochte conferentie ‘Buurten in Noord-Holland’
(najaar 2006) met een terugblik op tien jaar wijkgericht werken en ruime aandacht
voor de relatie tussen wijkgericht werken en stedelijke vernieuwing.
In 2007 hebben we het volgende bereikt:
■

■

26

n

P R O V I N C I E

 ntwikkelen van expertise voor het opzetten van gecombineerde voorzieningen in
O
kleine kernen. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de economische haal
baarheid van verschillende concepten van dorpswinkels. Het resultaat is een hand
leiding voor gemeenten waarin per concept is uitgewerkt welke partijen en stappen er
nodig zijn om een dorpswinkel op te zetten.
 et bij elkaar brengen van vragers en aanbieders. Tijdens bijeenkomsten met de
H
gemeenten nodigen we partijen uit zoals de Rabobank, Servicewinkel BV, Wonen
Plus, TerLand (voorbeeld van een buurtsuper speciaal), Seniores Priores (een
winkel die draait met vrijwilligers). Doel hiervan is voorbeelden van succesvolle
projecten te bespreken. Daarnaast krijgen gemeenten een beeld van de partijen
die mogelijk betrokken kunnen worden bij de samenstelling van een
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dorpswinkel. De provincie helpt bij het leggen van contact tussen de
verschillende partijen.
■

■

■

■

 et inzichtelijk maken van statistische gegevens. De provincie heeft de beschikking
H
over gegevens van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en
databestanden van voorzieningen. Op basis daarvan stellen we uitgewerkte kaarten
ter beschikking van de gemeenten om een beeld te krijgen van de verspreiding van
de nog aanwezige voorzieningen, en de voorzieningen die in de regio beschikbaar
zijn.
 ubsidieregeling dorpswinkels. De provincie stelt tot een maximum van 50% subsidie
S
beschikbaar aan gemeenten voor het opzetten van een dorpswinkel in drie stappen:
1 maximaal 10.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt het
draagvlak onder bevolking en aanbieders beschreven;
2 maximaal 10.000 euro voor het opstellen van een bedrijfsplan. In deze fase zitten
de trekker van de winkel en overige aanbieders om tafel en wordt berekend of een
duurzame exploitatie realistisch is;
3 als het bedrijfsplan heeft aangetoond dat een exploitatie duurzaam kan zijn, kan
men nog éénmaal maximaal 50.000 euro subsidie krijgen voor eenmalige investerings
kosten. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van accommodatie of het opleiden van
personeel. De exploitatie wordt niet gesubsidieerd door de provincie.
Meer informatie: www.noord-holland.nl bij Digitaal Loket > Subsidieloket.
 ersterking sociaal-economische positie. Alle 39 gemeenten die behoefte hebben aan
V
versterking van de sociaal-economische positie van de kleine kernen zijn door ons
benaderd en ontvangen informatie over mogelijkheden voor het opstarten van
projecten te verbetering van de leefbaarheid.
 dviesuren van PRIMO nh. De provincie stelt adviesuren van PRIMO nh om niet
A
beschikbaar aan de gemeenten. PRIMO nh kan drie tot vier dagdelen per gemeente
investeren voor de begeleiding bij de eerste stappen. Het doel is dat de gemeente aan
het eind van deze advisering een besluit heeft genomen over de start van een haal
baarheidsonderzoek.

S O C I A A L

B E L E I D S K A D E R

‘ W E L Z I J N

W E R K T ’

2 0 0 5 - 2 0 0 8

n

27

■

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?

 itwisselen van kennis en ervaringen. In juni 2007 is er 1 dorpswinkel geopend,
U
worden drie haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, en zijn er nog eens drie haalbaar
heidsonderzoeken in voorbereiding. Zo langzamerhand ontstaan er zoveel initiatieven
dat de kernen van elkaar kunnen leren. De provincie faciliteert de ervaringsuitwisseling
tussen gemeenten en dorpsraden die zich met dorpswinkels en leefbaarheid bezig
houden.

Nee.

Het beleid voor dorpshuizen zetten we voort. Het behouden van ruimte voor ontmoeting
en welzijnswerk in kleine kernen blijft actueel.
Dorpswinkels
We nodigen alle 39 gemeenten in Noord-Holland met kernen van minder dan 5.000
inwoners uit mee te doen aan het project Dorpswinkels. In de praktijk betekent dit dat
in overleg met PRIMO nh en/of provincie een gemeente kan nagaan welke kansen er
in de dorpen liggen om de leefbaarheid te versterken. Dat kan leiden tot een
dorpswinkel voor de vergeten boodschappen maar ook tot een dorpsservicepunt dat
meer gericht is op het makelen van diensten voor minder mobiele dorpsbewoners. De
gemeenten kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek, eventueel gevolgd door een bedrijfsplansubsidie en een
investeringsbijdrage.
In 2007 is het aantal initiatieven sterk gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het
blijkt dat de start van een project veel tijd kost. Maar met de nodige voorbereiding blijkt
het zeker te voorzien in een behoefte. We gaan in 2008 dan ook onverkort door met de
uitvoering van het project om ook andere gemeenten de kans te geven een impuls aan het
leefbaarheidsbeleid voor hun kleine kernen te geven.
Multifunctionele accommodaties
Multifunctionele accommodaties spelen een centrale rol in de vitalisering van woon
kernen en wijken. In de ISV-programma’s van de gemeenten zien we tal van voorbeelden,
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van brede scholen tot wijksteunpunten. In oktober 2007 organiseert PRIMO nh in onze
opdracht een conferentie om ervaringen uit te wisselen.
Vitale kernen en wijken
De provincie heeft diverse regelingen om een impuls te leveren aan de leefbaarheid en
vitaliteit van het platteland en stadswijken. In 2007-2008 willen we de regelingen beter op
elkaar afstemmen. De integrale aanpak gericht op leefbare wijken en kernen (zie het
collegeprogramma) is zeker ook een onderwerp voor ons nieuwe programma. Op dit
moment levert de provincie daar een bijdrage aan met een palet aan instrumenten, van
aanpak stedelijke problematiek via ISV2 tot positieverbetering mantelzorgers, van dorps
winkels tot antidiscriminatie. De ervaringen met de combinatie van publieke en private
functies in voorzieningen op het platteland zullen we gebruiken voor de wijken in steden.
Tegelijkertijd willen we onze instrumenten die we momenteel inzetten in het landelijk
gebied kritisch bekijken om meer samenhang te bereiken in onze aanpak. Dit zal leiden
tot een duidelijkere structuur in subsidieregelingen, maar ook in nieuwe vormen van
kennisoverdracht naar en samenwerking met gemeenten. Via een samenwerkingsproject
met kennisinstituten en gemeenten zullen we in 2008 zoeken naar andere wijzen van
ondersteuning van gemeenten met als doel de sociaal economische ontwikkelingen in kleine
kernen te stimuleren. De ervaringen die we opgedaan hebben met de WWZ- projecten op
het platteland zullen we hierbij gebruiken. Op welke wijze we dit gaan omzetten in
nieuw beleid komt aan de orde in het nieuwe programma Welzijn en Zorg 2009-2012.

Huiselijk geweld
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Eind 2006 is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) in de Kop van NoordHolland gestart met de invoering van de ‘Eigen Kracht Conferentie’- methode. Een ‘Eigen
Kracht Conferentie’ is een bijeenkomst van het familie(netwerk) om samen te zoeken naar
oplossingen voor problemen. Het benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en mogelijk
heden daarvoor. Het project loopt tot eind 2008. PRIMO nh heeft de opdracht gekregen
om de resultaten van deze vernieuwende methodiek voor de aanpak van huiselijk geweld
te volgen en onder de aandacht te brengen van onder meer de overige ASHG’s bij de
provincies. We zetten niet verder in op de ontwikkeling en het invoeren van een
provinciale, telefonische toegang van de ASHG’s. Uit onderzoek blijkt dat hiervoor niet
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voldoende draagvlak is, temeer omdat er vanaf april 2007 een landelijk telefoonnummer is.
Op basis van de protocollen die zijn ontwikkeld voor een effectieve samenwerking tussen
het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld ‘t Gooi en het Advies- en Meldpunt Kinder
mishandeling (AMK), zijn de Steunpunten Huiselijk Geweld in andere regio’s aan de slag
gegaan om afspraken te maken met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
PRIMO nh organiseert het netwerkoverleg huiselijk geweld. In dit netwerk zijn alle
steunpunten huiselijk geweld vertegenwoordigd. Daarnaast is in 2007 begonnen met het
opstarten van een trainerspool. Deze trainers verzorgen trainingen voor professionals
zodat die signalen van huiselijk geweld beter leren herkennen.
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Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?

Ja. Door de invoering van de Wmo en het gerealiseerde netwerk van Advies en Steunpunt
Huiselijk Geweld (ASHG) laat de provincie het tijdelijk probleemeigenaarschap los. De
doelstelling van het ‘tijdelijk probleemeigenaarschap Huiselijk geweld’ was om de
centrumgemeenten te ondersteunen bij het opzetten van de ASHG, vooral gericht op het
aaneensluiten van de schakels die in de ASHG’s moeten samenwerken. Inmiddels
hebben alle centrumgemeenten een ASHG opgericht. De steunpunten ASHG beginnen
bekend te worden en de partners daarbinnen werken beter samen.

Wat gaan we doen
in 2007-2008?

In 2007 onderzoeken we de behoefte aan ondersteuning bij gemeenten om hun regierol
op het gebied van huiselijk geweld verder te kunnen verstevigen. In 2008 wordt hier door
het steunfunctiewerk een concreet ondersteuningsaanbod voor neergelegd.
Een van de zaken die aandacht nodig heeft, is de wijze waarop centrumgemeenten hun
rol voor de regio invullen. We reserveren in 2008 vanuit de Welzijnsagenda subsidie
mogelijkheden voor projecten die ook daadwerkelijk een verbetering van de gemeentelijke
samenwerking in de regio’s en tussen regio’s tot stand brengen.
Daarnaast blijkt dat er behoefte is aan meer aandacht voor preventie en vroegsignalering
van huiselijk geweld. Dit onderdeel is essentieel voor een gesloten ketenaanpak. De
Welzijnsagenda 2008 biedt mogelijkheden om voor dit onderdeel subsidie aan te vragen.
Tevens zal de in 2007 opgestarte trainerspool worden voortgezet. In 2007 gaan we verder
met de aanpak van ouderenmishandeling.
Als vervolg op de projecten in de regio’s Zaanstad/Waterland, West-Friesland, NoordHolland Noord en de regio Kennemerland, ondersteunen we in 2007 Het Gooi om de
aanpak van ouderenmishandeling in te voeren bij het steunpunt voor huiselijk geweld.
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Daarnaast nemen de steunfunctieinstellingen dit onderwerp ook mee in hun prestatie
plan. De ASHG zijn in de centrumgemeenten gevestigd. De gemeente Hoorn is geen
centrumgemeente. Omdat er behoefte is aan een ASHG in West-Friesland gaat in de
gemeente Hoorn in 2007 naar verwachting het ASHG West-Friesland van start. Met de
opening van deze ASHG hebben we een dekkend netwerk van steunpunten binnen de
provincie. We ondersteunen dit ASHG bij het opstarten.
Na 2008 loopt het tijdelijk probleemeigenaarschap af. 2008 kan dan ook beschouwd
worden als een oogstjaar. Wat we hebben geleerd delen we met samenwerkingspartners,
gemeenten en maatschappelijke instellingen.
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4 Projectsubsidies en eigen
uitvoering
Projectsubsidies
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?

In 2007 hebben we twee tenders opengesteld. Voor beide tenders zijn in totaal 61 aan
vragen ingediend voor een bedrag van 5.355.507 euro. Eind 2007 hebben we een overzicht
van de projecten die wel en niet zijn toegekend.
Nee.

In 2007 en 2008 stellen we voor de Welzijnsagenda 2008 in totaal twee tenders open. U vindt
deze agenda in paragraaf 4.3. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons subsidieloket op www.noord-holland.nl. In 2007 evalueren we het Sociaal beleidskader Welzijn
Werkt 2005-2008 en onze tenders. Op basis daarvan komen wij met voorstellen naar PS
over het voortzetten van de tenders en de hoogte van het budget.

Kennisoverdracht
Wat hebben we in
2006-2007 gedaan?

In de vorm van de scan ‘Projecten Sociaal Beleid Onder de Loep’ hebben we in beeld
gebracht welke projecten subsidie hebben ontvangen in 2004, 2005 en 2006. De scan laat
zien; welke organisaties subsidie hebben ontvangen, voor welke thema’s de subsidies zijn
verleend en of de projecten al zijn afgerond of nog in uitvoering zijn.
De meest opvallende conclusies uit de scan zijn:
■ Het thema waarop subsidie wordt aangevraagd. De meeste projecten zijn gesubsidi
eerd voor het thema Diversiteit, emancipatie en integratie en de kwaliteitsdrager
Vrijwilligers. Het thema Diversiteit, emancipatie en integratie is ook het thema waar
de meeste subsidieaanvragen voor binnenkomen. Weinig projecten worden ingediend
op het thema Sociaal culturele omgevingskwaliteit.
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■

■

Is actualisatie van de
uitgangspunten van
beleid nodig?
Wat gaan we doen
in 2007-2008?

 et type organisatie dat subsidie ontvangt. In 2004 werden 34 van de 57 gehonoreerde
H
projecten door steunfunctie-instellingen uitgevoerd. In 2006 waren dit 9 van de 31 pro
jecten. Daarnaast valt op dat gemeenten weinig subsidie hebben ontvangen: in 2004
ontvingen 3 projecten van gemeenten subsidie. In 2005 en 2006 zijn er geen projecten
van gemeenten gehonoreerd. Wel worden projecten in samenwerking met gemeenten
uitgevoerd. Het is opvallend dat zeker in de laatste jaren het grootste deel van de
projecten uitgevoerd wordt door eerstelijnsinstellingen.
 et aantal afgeronde projecten. Vrijwel alle projecten die in 2005 en 2006 zijn
H
gesubsidieerd liepen nog op het moment dat de scan werd uitgevoerd (februari 2007).
Van de in 2004 gesubsidieerde projecten is bijna alles afgerond. Nagenoeg alle
afgeronde projecten hebben de beoogde resultaten behaald. Bij 6 van de 58 projecten is
slechts een deel van de beoogde resultaten behaald.

Nee.

De resultaten van de scan leveren input voor de uitgebreide evaluatie van het Sociaal Beleids
kader 2005-2008 die wordt uitgevoerd voor het nieuwe beleidsprogramma 2009-2012. Ook
zijn de resultaten van de scan meegenomen bij het opstellen van ons ‘Uitvoeringsprogramma
Sociaal Beleid 2008’. U kunt de scan opvragen via sociaal-beleid@noord-holland.nl. Om succes
volle voorbeelden te laten zien hebben we vijf projecten gefilmd zodat u ziet wat de resultaten
zijn van gesubsidieerde projecten. Deze filmpjes zijn op te vragen of te vinden op LINK.

Welzijnsagenda 2008
De Welzijnsagenda 2008 laat zien voor welke activiteiten we in 2008 projectsubsidies
beschikbaar stellen. Subsidieverzoeken voor de eerste tender 2008 moeten voor
1 november 2007 worden ingediend bij de subsidieafdeling van de provincie. Voor de
tweede tender geldt als uiterste indieningsdatum 1 april 2008. De prioriteiten in onze
Welzijnsagenda gelden voor beide tenders. Per thema geven we bij elke activiteit aan of u
ook aanvragen kunt indienen voor het invoeren van good practices. Staat dit er niet bij,
dan kunt u alleen een aanvraag indienen voor vernieuwende activiteiten en projecten.
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Voor het indienen van een subsidieaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier. Dit is te
verkrijgen bij de subsidieafdeling of via de provinciale website onder digitaal loket.
Andere aanvragen worden niet in behandeling genomen. De ‘Deelverordening Sociaal
Beleid’ vindt u in het Subsidieloket. In bijlage 1 vindt u een kort overzicht van het
subsidie proces.
Welzijnsagenda 2008
Thema

Te subsidiëren activiteiten

1 Integraal jeugdbeleid

1 Activiteiten om de Eigen Kracht aanpak aan te laten sluiten bij de ‘Centra voor Jeugd en Gezin’. (Niet bedoeld
voor het oprichten van een Centrum voor Jeugd en Gezin’.) (zie paragraaf 3.7.1)
2 Activiteiten om de toegang tot de Centra voor Jeugd en Gezin voor allochtone jongeren te verbeteren.

2 Wonen, welzijn, zorg

1  Activiteiten of invoering van good practices gericht op verbetering van de samenwerking tussen gemeenten
(bijvoorbeeld centrumgemeente en regiogemeente(n)) of tussen verschillende regio’s op het gebied van huiselijk
geweld.
2 Activiteiten gericht op preventie en vroegsignalering van huiselijk geweld.

3 Sport en vrije tijd

1 Activiteiten of invoering van good practices gericht op het bestrijden van overgewicht bij jongeren.
2 Activiteiten of invoering van good practices die het laten en blijven sporten van allochtonen bevorderen.
3 Activiteiten of invoering van good practices die het sporten en bewegen van ouderen stimuleren.
4  Activiteiten of invoering van good practices voor integratie van probleemjongeren.

4 Sociaal culturele

Kleinschalige activiteiten van onderop voor de verbetering van de leefomgeving.

omgevingskwaliteit
5 Diversiteit, emancipatie,
integratie.

1 Invoering van good practices gericht op het voorkomen en tegengaan van vijandigheid ten aanzien van iemands
seksuele geaardheid.
2 Activiteiten of invoering van good practices gericht op ondersteuning en versterking van allochtone gehandicapten
en/of hun verzorgers.

6 Kwaliteitsdrager
vrijwilligers
7 Kwaliteitsdrager
diversiteit

1  Activiteiten invoering van good practices voor de invoering van maatschappelijke stages.
2 Invoering van good practices voor het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen.
Hiervoor worden geen aparte subsidies verstrekt. Aandacht voor diversiteit is een beoordelingscriterium in de
deelverordening.
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Opdrachten
Thema

Wat

Opdracht

Algemeen

Welzijnsmonitor

2008: meten van output.

Wonen, welzijn, zorg

Huiselijk geweld

We organiseren een bijeenkomst waarbij we de resultaten van 4 jaar
probleem-eigenaarschap huiselijk geweld evalueren.

Integraal jeugdbeleid

Onderzoek integrale registratie jeugd

Onderzoek hoe de invoering van het elektronisch kinddossier, de
verwijsindex en andere registratiemethoden op elkaar aangesloten
kunnen worden, inclusief aansluiting bij de ontwikkelingen in
aangrenzende provincies, het Rijk en andere relevante partners.

Sport en recreatie

Ontwikkelen van actieve sport en

■

Een inventarisatie van wensen en behoeften van specifieke
doelgroepen als ouderen, (allochtonen) en chronisch zieken.

recreatie in NH recreatiegebieden
■

Vergroten van de bekendheid van de bestaande mogelijkheden van
actieve sport en recreatie in Noord-Holland.

■

Testen van nieuwe mogelijkheden voor sport en spel.

■

Pilots studies bij 1 of 2 recreatieknooppunten en een sportpark naar
de ontwikkelingsmogelijkheden voor sport en recreatie.

Eigen uitvoering
Wat

Resultaat

Vitaal platteland

We stroomlijnen de instrumenten gericht op verbetering van de leefbaarheid van het platteland beter. We starten in
2008 een proefproject om met een gemeente en een kennisinstituut te experimenteren met nieuwe manieren van
samenwerken en kennisoverdracht.
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Bijlage

1 Procedure subsidies

Wanneer kunt u
subsidieaanvragen
indienen?
Waar dient uw
aanvraag aan te
voldoen?

Voor 2008 kunt u op 2 momenten een subsidieaanvraag indienen. Voor de eerste tranche
moeten de aanvragen vóór 1 november 2007 door ons ontvangen zijn, voor de tweede
tranche is de uiterste indieningsdatum 1 april 2008.
■

■

■

■

Hoe wordt uw
aanvraag beoordeeld?

Wat is onze
beslistermijn?
Hoeveel subsidie
kunt u maximaal
aanvragen?

 anvragen dienen ingevuld te zijn op het aanvraagformulier 2008 van de Provincie
A
Noord-Holland. Dit formulier vindt u op www.noord-holland.nl > Digitaal Loket >
Subsidieloket.
Aanvragen die niet zijn ingevuld op dit aanvraagformulier en onvolledig ingevulde
aanvragen nemen we niet in behandeling.
Projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten voldoen aan alle criteria die
staan in de Deelverordening Sociaal Beleid. U kunt van tevoren aan de hand van onze
checklist nagaan of uw aanvraag voldoet aan de criteria die wij stellen in onze
Deelverordening. De Deelverordening en de checklist vindt u bij het Subsidieloket op
www.noord-holland.nl.
In de Deelverordening Sociaal Beleid vindt u ook de criteria waarop een aanvraag in
elk geval wordt geweigerd.

De projecten die voor subsidie in aanmerking komen worden met elkaar vergeleken. Op
basis van de prioriteitscriteria van artikel 9 lid 1 onder a t/m i wordt het beschikbare
bedrag verdeeld onder de aanvragen die voldoen aan de criteria van de Deelverordening
Sociaal Beleid. Een project scoort punten op de prioriteitscriteria waaraan het voldoet. De
mate waarin aan onze prioriteitscriteria wordt voldaan bepaalt de uiteindelijke score.
Hoe hoger deze score, hoe hoger een project wordt gerangschikt.
Binnen 14 weken na de sluitingsdatum nemen we een besluit over uw aanvraag. Over
ons besluit ontvangt u een beschikking met daarin ons besluit.
Alleen de kosten die rechtstreeks met de activiteit verband houden komen voor subsidie
in aanmerking. Voor activiteiten die binnen één jaar worden uitgevoerd bedraagt de
subsidie hoogstens 100% van de kosten, tot een maximaal bedrag van 150.000 euro. Voor
activiteiten in het tweede of derde jaar van een project, bedraagt subsidie hoogstens 50%
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van de kosten, tot een maximaal bedrag van 75.000 euro op jaarbasis. U dient in uw
begroting aan te tonen hoe u van plan bent de overige 50% te financieren. Voorschotten
worden verleend tot maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag.
Wanneer kunt u starten
met uw project?

U kunt pas starten met uw project nadat beslist is over de aanvraag. Bent u al begonnen
met de praktische uitvoering van uw project, dan nemen we uw aanvraag niet in
behandeling.

Kunt u in de loop van
uw project wijzigingen
doorvoeren?

Voordat u een wijziging in de activiteiten en/of begroting doorvoert moet u de
Provincie Noord-Holland direct op de hoogte stellen en schriftelijk om toestemming
vragen.

Hoe wordt uw
subsidieaanvraag
vastgesteld?
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Wanneer u het project heeft afgerond, vraagt u de Provincie om de subsidie vast te stellen.
U doet dit schriftelijk met een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten en een
inhoudelijk verslag (evaluatie met resultaten en leerpunten) van het afgeronde project.
Hiervoor moet u het eindrapportageformulier gebruiken dat u vindt op het Subsidie
loket. Daarnaast moet u bij projecten waarvoor meer dan 50.000 euro subsidie is verleend
een accountantsverklaring meesturen. Bij een projectsubsidie verlenen wij meestal voor
schotten. Bij het vaststellen van een projectsubsidie beoordelen wij aan de hand van uw
inhoudelijk verslag en financieel overzicht of u alle activiteiten volgens de subsidie
beschikking zijn uitgevoerd. Als dit zo is ontvangt u het resterende deel van uw subsidie.
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