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Voorwoord

Voor u ligt de Beleidsprogrammering sociale zorg 2008-2010 (BSZ). Dit is het kader van waaruit de provincie een bijdrage wil
leveren aan het behalen van sociale doelen. Onze bijdrage kan bestaan uit kennis delen en overdragen, de inzet van onze netwerken en/of subsidie. De BSZ is dus zowel een beleidsnota als een subsidiekader. Ons doel is om, samen met u, te werken
aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en gelijke kansen heeft. Ik wil hier het volgende over zeggen:
Hoe gaan we dit doel dichterbij brengen?
Aan dit doel kunnen we op verschillende niveaus werken. Soms moeten we de mensen sterker maken ten opzichte van hun omgeving.
Soms moeten we daarvoor de fysieke omgeving veranderen. Soms gaat het om het versterken van de sociale verbanden waarin mensen leven. En soms moeten we zorgen voor een passend zorg- en ondersteuningsaanbod. Sociaal beleid staat, zo is mijn stellige overtuiging, niet op zichzelf, maar er is een duidelijke samenhang tussen mensen, hun omgeving en de economie. Oftewel: wij streven er
naar het sociale beleid stevig in te bedden in de duurzaamheidsdriehoek van 'people, planet, profit'. Onze demonstratieprojecten of verbindingsprojecten zijn hier een goed voorbeeld van. Deze werkwijze staat ook centraal in ons collegeprogramma 'Nieuwe verbindingen'.
Met wie gaan we dit doel dichterbij brengen?
In het doel zoals hierboven genoemd staat 'samen met u'. Het sociale domein kenmerkt zich door vele spelers. Er zijn veel organisaties die ieder verantwoordelijk zijn voor een onderdeel van het sociale domein. Wij hebben geen hoofdrol, die is weggelegd voor
de gemeenten, maar wij willen wel het beste voor de Zeeuwse burger en daar onze bijdrage aan leveren.
Herijking provinciaal sociaal beleid
We gaan de komende periode benutten om het Zeeuws provinciaal sociaal beleid te herijken. Daarom is de looptijd van deze BSZ
beperkt gebleven tot 2010. Deze herijking is het gevolg van het bestuursakkoord naar aanleiding van het advies van de Commissie
Lodders. Dit advies gaat over de rol- en taakverdeling van de provincie en gemeenten op het terrein van sociaal beleid. U hoort daar
de komende tijd vast meer over.
Tot slot
Herijking of niet, belangrijk vind ik dat we in Zeeland elkaar weten te vinden, dat we van elkaar leren, dat we elkaar aanvullen en
dat we nieuwe verbindingen weten te leggen. Net zoals het jongetje op de voorkant van deze brochure. Alleen kunnen we veel, maar
samen kunnen we meer. In de BSZ 2008-2010 staat onze inzet verwoord, wat is de uwe?
Met vriendelijke groet,
G.R.J. van Heukelom, gedeputeerde sociale zorg
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1. Inleiding

Voor u ligt de Beleidsprogrammering Sociale Zorg (BSZ) 2008-2010. De inhoud beslaat het gehele sociale domein (inclusief de
zorgsector) en varieert dus van vrijwilligerswerk tot en met gezondheidszorg, van jong tot oud, van kwetsbaar tot mantelzorger,
van professional tot vrijwilliger, maar ook van leefbare kernen tot fysiek toegankelijke ruimten voor iedereen. Daarnaast spelen
ook de verbindingen met cultuur, onderwijs, sport, verkeersveiligheid, wonen, economie en milieu een belangrijke rol bij het
zorg- en sociaal beleid. Met dit document willen wij u informeren over de doelen van het provinciale zorg- en sociaal beleid en
met welke acties en middelen wij deze doelen denken te realiseren.
Onze centrale doelstelling van de Beleidsprogrammering Sociale Zorg luidt als volgt:
De provincie streeft naar een gezonde en actief betrokken samenleving waaraan iedereen kan meedoen, gelijke kansen heeft en
waarin de nodige zorg en andere voorzieningen beschikbaar zijn.
Ons motto daarbij is: algemeen als het kan, speciaal als het moet. Investeren in dorpen en wijken is bijvoorbeeld goed voor alle
bewoners. Maar ook is het nodig projecten uit te voeren voor specifieke groepen, bijvoorbeeld voor mensen met een zorgvraag of
voor jongeren. Belangrijk is dat we steeds aanvullend op of ondersteunend aan de eigen kracht van burgers zijn.
Wij willen op twee manieren werken aan onze doelen. Aan de ene kant ondersteunen we goede projecten die aansluiten bij onze
doelen met subsidies. Aan de andere kant ondernemen we zelf actie door bijvoorbeeld kennis te verspreiden, onderzoeksopdrachten te geven, afspraken te maken met gelieerde instellingen, enzovoorts. We werken nauw samen met gemeenten en instellingen.
We zijn van mening dat we in Zeeland samen moeten investeren in een goede sociale infrastructuur en sterke sociale netwerken,
die zijn toegesneden op de maat van Zeeland en op de maatschappelijke verhoudingen.
Leeswijzer
De opbouw van deze beleidsprogrammering is als volgt. In hoofdstuk 2 vindt u de achtergrond van de BSZ. Met andere woorden
waarom wij als provincie inzetten op het sociaal domein en de zorgsector. In hoofdstuk 3 leggen we uit hoe we hier vorm en inhoud
aan geven. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 zijn de vijf programma's beschreven waarin we steeds ons doel, onze acties en de
subsidiemogelijkheden weergeven. Om een snelle scan te kunnen maken van alle subsidiemogelijkheden, hebben we per programma de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet in een apart kader. In de bijlage staan de subsidiecriteria (de zogenaamde 'bijzondere bepalingen') aangegeven.
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2. Achtergrond

2.1 Collegeprogramma
Het collegeprogramma "Nieuwe verbindingen" stelt de mensen in Zeeland en de kracht en identiteit van Zeeland centraal.
Belangrijk is een duurzame ontwikkeling passend bij de Zeeuwse schaal en samenleving. Kenmerkend voor de kracht en identiteit
van Zeeland zijn: kleinschaligheid, herkenbaarheid en de menselijke maat. Door vanuit deze principes samen te werken vergroten
we de kracht van de sociale infrastructuur en verminderen we het risico van verschraling van voorzieningen.
De provincie wil de kleinschalige dienstverlening en voorzieningen behouden en versterken door toepassing van het Zeeuws Model:
een Zeeuws alternatief voor de trend van schaalvergroting. Dit model staat voor nieuwe verbindingen. Met provinciebrede samenwerking in de "backoffice" en decentrale "frontoffices" worden aan de ene kant de voordelen benut van grootschalig opereren en
kan ook ingespeeld worden op lokale situaties, verschillen en behoeften.
Provinciebreed samenwerken en investeren betekent nieuwe verbindingen en samenwerking over de grenzen van het sociale
domein heen. Ook investeringen in (kennis- en vrijetijds)economie, mobiliteit en openbare ruimte dragen bij aan het realiseren van
sociale doelen.
De kern van het Zeeuws model ligt in de nadruk op "voorafbeleid": investeren in een goede sociale infrastructuur voor alle burgers
voorkomt sociale problemen en is dus duurzaam sociaal beleid. Onze visie op de sociale pijler van de duurzaamheidsdriehoek
(people, planet, profit) bestaat uit drie dimensies, die de basis vormen van het Zeeuws model:
• Schaal en herkenbaarheid: klein binnen groot (binnen grootschalige organisaties dient ruimte te zijn voor kleinschalige eenheden);
• Sturing en herkenbaarheid: ruimte binnen kaders (binnen scherp afgebakende regels ruimte creëren voor eigen beslisruimte);
• Samenhang en herkenbaarheid: een cultuur van verschil (niet streven naar uniformiteit, maar zoveel mogelijk de kansen van
profilering uitbuiten).
2.2 Sociaal beleid
In het centrale knooppunt "Mensen in Zeeland" uit het collegeprogramma wordt de hoofdlijn van het provinciaal sociaal beleid
genoemd. De Beleidsprogrammering Sociale Zorg is een verdere uitwerking. We willen met het provinciaal sociaal beleid een
omslag maken van "herstelbeleid" naar meer "voorafbeleid". We willen ons richten op het voorkomen van problemen in plaats van
problemen op te lossen. Dit betekent investeren in mensen zelf en hun sociale omgeving, want mensen die gezond en zelfredzaam
zijn maken minder snel gebruik van voorzieningen.
Toch betekent dit niet dat we helemaal geen "herstelbeleid" meer willen uitvoeren. Er zullen altijd problemen zijn en dan zal er
uiteraard een vangnet nodig zijn van ondersteuning en zorg met kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen. Regionaal maatwerk en participatie van mensen is hier van belang.
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2.3 Relatie met andere beleidsterreinen
Beleidsdoelstellingen op het sociale en zorgterrein staan in wisselwerking met andere beleidsdoelstellingen. Culturele voorzieningen, zoals de bibliotheken vinden we belangrijk om de leefbaarheid te behouden. Het woningbouwbeleid is van invloed op de toegankelijkheid van Zeeland. De mate waarin Zeeland wordt beschermd tegen water is van grote betekenis voor het veiligheidsgevoel van inwoners. Verkeersveiligheidsbeleid heeft ook zijn weerslag op de beleving van sociale veiligheid. Het fietsbeleid draagt ook
bij aan onze doelstelling om gezond gedrag te bevorderen. Dat zijn nog maar een paar voorbeelden.
Binnen elk van deze beleidssectoren is een sterke samenhang van activiteiten. Het komende jaar willen we niet alleen inzetten op
het verbeteren van het beleid binnen deze sectoren, maar ook de samenhang tussen de beleidssectoren vergroten.
Wij zetten in op het vergroten van de samenhang tussen verschillende beleidssectoren door:
1. De samenhang met andere beleidsterreinen ook in andere beleidsnota's te benoemen. Zo gaan we in het IOP (Integraal
Omgevingsplan) in op de sociale aspecten van leefbaarheid en gaan we in de BSZ in op de toegankelijkheid van musea en natuurgebieden.
2. We benutten via demonstratieprojecten de kansen op verdere samenwerking tussen de verschillende pijlers.
3. Voor bijzondere onderwerpen of doelgroepen wordt een specifieke beleidsnota gemaakt (uitwerkingsnota). Een voorbeeld hiervan is de Sportnota of de bestaande nota 'Vrijwillige inzet werkt'. In deze nota's wordt ook de samenhang met andere beleidsvelden verder verdiept.
De provincie Zeeland hecht veel waarde aan goede jeugdvoorzieningen. Daarom hebben we een Beleidskader Jeugdzorg voor het
regelen van de wettelijke taken rond de jeugdzorg. De BSZ sluit hier bij aan. De relatie met de nota Integraal Jeugdbeleid, die het
karakter heeft van een 'paraplu' over al het provinciaal beleid dat van belang is voor de jeugd, hebben we beschreven in hoofdstuk
7 Programma 3 Jeugd telt mee.
2.4 Rol van de provincie
Wij zien de rol van de provincie in het sociale domein op twee niveaus: provinciaal en lokaal.
Op provinciaal niveau nemen we initiatief bij het vinden van een Zeeuwse aanpak voor actuele problemen en ontwikkelingen die op
dat niveau spelen. De provincie is dan samenwerkingspartner van gemeenten en instellingen bij de aanpak van de vraagstukken
die van provinciaal belang zijn. De middelen die de provincie hierbij inzet zijn:
• Geld
Inzet van geld door subsidies voor projecten op bovenlokaal niveau, via prestatieafspraken met provinciale organisaties en via
het verlenen van opdrachten voor specifieke activiteiten.
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• Kennis
Verzamelen van kennis door bijvoorbeeld onderzoek en monitoring en verspreiden van kennis via internet, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Ook met de provinciale organisaties maken wij prestatieafspraken. Subsidieontvangers moeten als tegenprestatie
opgedane kennis en ervaringen verspreiden.
• Netwerken
Onze netwerken zetten we in voor afstemming, agendering en zoeken naar oplossingen voor Zeeuwsbrede knelpunten en uitdagingen voor de toekomst.
Op lokaal niveau hebben we een ondersteunende rol. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van
het sociaal beleid, zoals vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze wet is voor de provincie een steunfunctie weggelegd. Deze steunfunctie vullen we in door de beleidsontwikkeling en uitvoering van gemeenten te ondersteunen en de onderlinge samenwerking tussen gemeenten te bevorderen. Wij doen dit door bijvoorbeeld het College Zorg & Welzijn te faciliteren.
Verder hebben we een aantal stimuleringsregelingen ingesteld waar een beroep op gedaan kan worden voor subsidie voor lokale
projecten. Deze stimuleringsregelingen worden in de vijf programma's verder uitgewerkt.
2.5 Rol provinciale instellingen
Een aantal provinciale instellingen ontvangt jaarlijks subsidie om bij te dragen aan het provinciaal sociaal beleid. Dit zijn bijvoorbeeld de organisaties Scoop, voor sociale en culturele ontwikkeling, SportZeeland, voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl en
Het Klaverblad Zeeland voor de belangen van zorgvragers.
Binnen de programma's hebben deze instellingen een functie in de vorm van signalering, inhoudelijke ondersteuning, onderzoek
en monitoring, verspreiding van kennis, projectrealisatie en overdracht van projectresultaten, informatieverstrekking en advisering.
Bij de organisaties is specifieke kennis aanwezig over het opzetten van projecten en het aanvragen van subsidies. Zij hebben een
belangrijke rol in het overdragen van geslaagde projecten en methodieken en in het ondersteunen van samenwerkingsnetwerken.
Met de provinciale organisaties maken we prestatieafspraken over de bijdrage die zij leveren aan de verschillende programma's,
bijvoorbeeld dat we met Het Klaverblad afspraken hebben gemaakt over de belangenbehartiging van zorgvragers. Een ander voorbeeld is dat we met Scoop hebben afgesproken dat zij deskundigheidsbevordering voor jongerenwerkers verzorgen. Of de afspraken die met SportZeeland gemaakt zijn om bepaalde doelgroepen meer te laten bewegen.
In de periode 2008-2010 krijgt monitoring van ingezette beleidsacties een sterk accent, omdat de effecten van beleid steeds duidelijker zichtbaar moeten worden. Er zijn diverse monitorinstrumenten, bijvoorbeeld de Jeugdmonitor Zeeland, de Wmo-monitor en
de armoedemonitor. In deze beleidsperiode zoeken we uit hoe deze beter op elkaar kunnen aansluiten. De provinciale instellingen
hebben daar op hun specifieke aandachtsgebied elk een taak in.
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3. Aanpak

3.1 Werkwijze
De Beleidsprogrammering Sociale Zorg (BSZ) 2008-2010 is een integraal uitvoeringskader en subsidie-instrument, waarmee we de
agenda voor zorg en sociaal beleid doelgericht en concreet uitvoeren.
Elk programma begint met een "horizon", een streefbeeld waar we naar toe werken. We hebben een algemeen doel geformuleerd
met een aantal speerpunten. In de speerpunten komen steeds de volgende dingen terug:
1. Het versterken van de autonomie van mensen. Dit kan door:
a. mensen sterker maken ten opzichte van hun omgeving;
b. de omgeving aan te passen aan mensen.
2. Het versterken van de sociale verbanden waarin mensen leven.
3. Het zorgen voor een passend zorg- en ondersteuningsaanbod.
Onder elk speerpunt noemen we een aantal inspanningen waarmee we onze doelen willen bereiken. Onder inspanningen verstaan
wij bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, speciale projecten "Nieuwe Verbindingen" maar ook de prestatieafspraken met de provinciale instellingen.
3.2 Programma's
Het sociaal beleid is uitgewerkt in vijf programma's. De programma's zijn gebaseerd op het centrale knooppunt "Mensen in
Zeeland" uit het collegeprogramma "Nieuwe Verbindingen".
1. Leefbaarheid en sociale samenhang We streven naar sociale kwaliteit van de leefomgeving in dorpen en wijken, waarin bewoners zich veilig voelen, actief zijn en kunnen rekenen op basisvoorzieningen. We voeren de demonstratieprojecten Sociaal stedenbeleid en Voorzieningenniveau kleine kernen uit.
2. Meedoen en nieuwe kansen We streven naar een samenleving, waarin ook kwetsbare burgers volop mee kunnen doen. We werken aan toegankelijkheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid en ondersteuningsmogelijkheden. Er wordt een demonstratieproject
Zeeuws model openbaar vervoer uitgevoerd.
3. Jeugd telt mee We investeren in kansen voor alle jongeren van 0-23 jaar: jeugdparticipatie, school en werk, vrije tijd, prettige
leefomgeving en openbaar vervoer. Met de TaskForce Jeugd richt de provincie zich op het preventief jeugdbeleid samen met de
Zeeuwse gemeenten.
4. Gezond en actief We willen Zeeland op de kaart zetten als een gezonde, actieve en sportieve provincie. Een goede gezondheid
is één van de belangrijkste dingen in het leven. Daarom is het van belang om zo lang mogelijk gezond te blijven. We voeren tenminste één demonstratieproject Gezond Zeeland uit. De nadruk in dit programma ligt op preventie.
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5. Gezondheidszorg We zetten in op bereikbare en goede zorg voor iedereen: samenwerking, specialisatie en innovatie van het zorgaanbod zijn nodig om verschraling van het zorgaanbod te voorkomen. We voeren een demonstratieproject Zeeuws Model in de
gezondheidszorg uit. De nadruk in dit programma ligt op gezondheidszorgvoorzieningen.
3.3 Demonstratieprojecten Nieuwe verbindingen
Binnen elk programma wordt tenminste één demonstratieproject "Nieuwe Verbindingen" uitgevoerd. Hierin hebben we als provincie een
ontwikkelende rol. Het aangaan van innovatieve en effectieve samenwerkingsverbanden en het tot stand brengen van het Zeeuws model
staan centraal. Het is de bedoeling om met deze projecten een toekomstgerichte, duurzame oplossing te vinden voor Zeeuwsbrede
vraagstukken op sociaal terrein. Binnen deze projecten werken we zoveel mogelijk samen met andere beleidsvelden, zowel binnen als
buiten de provinciale organisatie, vanuit de gedachte dat sociale doelen ook bereikt kunnen worden vanuit een ander domein.
Bij de vormgeving van de projecten zijn de volgende aspecten van belang:
• Zij tonen in de praktijk de toepassing van de uitgangspunten “klein binnen groot”, “ruimte binnen kaders en “cultuur van verschil”;
• Oplossingen voor het vraagstuk worden niet alleen gezocht binnen de sociale pijler, maar ook in de economische en ruimtelijke
pijler (integraliteit);
• Het vraagstuk richt zich op preventie en voorafbeleid en ook op herstelbeleid;
• De gekozen oplossing is duurzaam van aard;
• Er is ruim aandacht voor participatie vanuit de samenleving.
Monitoring van de beleidsinzet en resultaten speelt een belangrijke rol. In de projectopzet wordt aangegeven hoe de voortgang
wordt gemonitord. Uiteraard is het van belang dat de ontwikkeling en voortgang van de projecten met alle belanghebbenden in
Zeeland worden gedeeld. Overdracht van resultaten en communicatie zijn daarom van groot belang.
3.4 Subsidiemogelijkheden
Binnen elk programma bestaan subsidiemogelijkheden voor projecten die op initiatief van derden worden gestart, bijdragen aan
het provinciaal sociaal beleid en voldoen aan de criteria. De subsidieaanvragen worden beoordeeld in twee subsidierondes per jaar,
1 april en 1 oktober, met uitzondering van subsidies onder de € 5.000,-. Deze kunnen het hele jaar door worden ingediend.
Er kan voor drie soorten projecten subsidie worden aangevraagd:
1. Vernieuwende projecten van provinciaal of regionaal belang;
2. Vernieuwende projecten met een voorbeeldfunctie voor Zeeland of een regio;
3. Projecten die passen binnen de criteria van een van de stimuleringsregelingen.
Met een stimuleringsregeling beogen we de spreiding van goede, vaak lokale, initiatieven over de hele provincie.
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Let op!
Als gevolg van de herijking van het sociaal beleid maken we ook een pas op de plaats met betrekking tot de subsidiemogelijkheden. We willen graag meer van het goede stimuleren door de verschillende stimuleringsregelingen uit te voeren.
Zie voor een beschrijving de verschillende programma's. De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden kunt
u vinden op onze website: www.zeeland.nl/bsz.
U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsflits per e-mail (via bsz@zeeland.nl), dan ontvangt u automatisch elke maand
een bericht in uw mailbox met het laatste nieuws over BSZ.

Belangrijke afwegingscriteria die voor alle projecten gelden zijn:
• projecten moeten passen bij één van de geformuleerde speerpunten van de programma's;
• bij projecten boven de € 5.000,- is 50% cofinanciering nodig;
• projecten zijn tijdelijk of worden na de projectperiode overgenomen door anderen.
Om een snelle scan te kunnen maken van alle subsidiemogelijkheden, hebben we per programma de mogelijkheden op een rijtje
gezet in een apart kader. De uitgebreide tekst van de criteria (de zogenaamde 'bijzondere bepalingen') is als bijlage opgenomen
achterin deze brochure.
De provinciale instelling Scoop heeft een helpdesk, waar men terecht kan voor informatie over subsidiemogelijkheden en voor hulp
bij het aanvragen van subsidie via http://fondsen.scoopzld.nl.

Om subsidie aan te vragen kunt u het aanvraagformulier invullen op onze website:

www.zeeland.nl/bsz, kies daarna voor de knop aanvraagformulier.
Voor vragen of problemen kunt u terecht via bsz@zeeland.nl of per telefoon via 0118-631825 of 631618
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4. Programma 1: Leefbaarheid & sociale samenhang

"In Zeeland zijn herkenbaarheid, kleinschaligheid en een cultuur van verschil terug te vinden in wijken, kernen en buurten. De
Wmo veronderstelt dat de samenleving een zorgzame samenleving is en dat kwetsbare bewoners in hun eigen buurt goed op
hun plaats zijn. Door te investeren in sociale kwaliteit worden problemen, zoals onveiligheid, op termijn voorkomen. Sociale
kwaliteit van de fysieke woonomgeving bestaat uit een leefbare en veilige woonomgeving met aantrekkelijke en bereikbare voorzieningen. Waar fysieke bereikbaarheid een probleem vormt, wordt gezocht naar alternatieven zoals digitale of mobiele diensten en verbindingen. Sociale kwaliteit is niet alleen tastbaar, maar bestaat vooral uit sociale betrokkenheid en vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar. Zich zeker geborgen en veilig voelen, in de buurt, thuis en ook op school. Naar elkaar omkijken, iets
voor elkaar doen door middel van vrijwilligerswerk en ondersteuning van mantelzorg draagt daar allemaal aan bij."
Binnen het programma Leefbaarheid & sociale samenhang wil de provincie bijdragen aan leefbare wijken, kernen en buurten.
Bijvoorbeeld door samenhang, innovatie en multifunctionaliteit van het voorzieningenniveau te bevorderen. Maar ook door het vervullen van provinciale ondersteuning op het terrein van mantelzorg, anti-discriminatie en het tegengaan van huiselijk geweld.
Om leefbaarheid en samenhang te behouden en verbeteren leggen wij actief nieuwe verbindingen tussen de verschillende beleidspijlers en tussen private partners en overheden. Het ondersteunen van burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk is een belangrijk aandachtspunt om leefbaarheid en sociale samenhang te vergroten. Thema’s als bevolkingsopbouw, ruimtelijke ordening, plattelandsvernieuwing, economische bedrijvigheid, verkeersveiligheid en mobiliteit spelen een belangrijke rol bij dit programma.
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Doel
We streven naar leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, kernen en buurten.

Waar richten we ons op?
Om ons streven naar een leefbaar en sociaal samenhangend Zeeland handen en voeten te geven, hebben we drie
speerpunten geformuleerd:

1. Sociale betrokkenheid
We bevorderen vitale netwerken en sociale betrokkenheid in wijken, kernen en buurten door ons te richten op burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en respect en vertrouwen.

2. Goede woon- en leefomgeving
We bevorderen een goede en veilige woon- en leefomgeving met passende en bereikbare voorzieningen in de stad en
op het platteland.

3. Ondersteuning, opvang en begeleiding
We werken samen met de gemeenten via de backoffice Wmo rond de taken discriminatie, huiselijk geweld en
gemeentelijk beleid rond mantelzorg.

1. Sociale betrokkenheid
We bevorderen vitale netwerken en sociale betrokkenheid in wijken, kernen en buurten door ons te richten op burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en respect en vertrouwen.
Burgerinitiatieven
Alle inspanningen in dit subdoel zijn erop gericht de initiatieven van burgers zelf en hun netwerken te versterken. We zijn hierin
altijd aanvullend op gemeenten en woningcorporaties.
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Inspanningen
• We voeren de stimuleringsregeling voor local boards uit. Een local board is een methode met als doel bewoners zelf acties te
laten ondernemen om hun wijk veiliger en leefbaarder te maken.
• We stimuleren het ontwikkelen van dorpsplannen met als doel de betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid van hun kern
te vergroten. Dit willen wij op twee manieren doen. Ten eerste kunnen gemeenten bij het ontwikkelen van dorpsplannen een
beroep doen op de ondersteuning van Scoop/ZVKK. Ten tweede voeren we een stimuleringsregeling voor het ontwikkelen van
dorpsplannen uit. Hierbij kan een gemeente subsidie krijgen voor het inhuren van externe ondersteuning (anders dan Scoop) bij
het ontwikkelen van dorpsplannen.
• We ondersteunen de ZVKK voor de belangenbehartiging van bewonersorganisaties van de Zeeuwse kleine kernen.
• We stellen een prijs in voor sociale samenhang. Hiermee willen we initiatieven uit de samenleving belonen die gericht zijn op het
vergroten van de sociale samenhang. De nadruk ligt hierbij op burgerinitiatieven.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk levert een zinvolle bijdrage aan de sociale samenhang: zonder vrijwilligers geen samenleving. Om te zorgen dat
mensen op elkaar kunnen terugvallen versterken we het vrijwilligerswerk in Zeeland. Het aantrekkelijk maken van de voorwaarden om vrijwilligerswerk te (blijven) doen, ook door jongeren, is daarbij belangrijk. In de nota 'Vrijwillige inzet werkt' wordt het
onderwerp vrijwilligerswerk verder uitgediept.
Inspanningen
• We subsidiëren vernieuwende projecten om het vrijwilligerswerk op peil te houden en te bevorderen;
• We subsidiëren projecten die gericht zijn op het vergroten van vrijwillige inzet onder jongeren met speciale aandacht voor de
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties op het terrein van maatschappelijke stages.
• Ook willen we steeds weer nieuwe verbindingen leggen tussen bedrijven en instellingen en vrijwilligerswerk, als onderdeel van
maatschappelijk betrokken ondernemen.
• We voeren de stimuleringsregelingen kennisuitwisseling en ontmoeting vrijwilligersorganisaties en deskundigheidsbevordering
vrijwillig bestuurlijk kader uit.
Respect en vertrouwen
Respect hebben voor en vertrouwen in elkaar dragen bij aan het gevoel van sociale veiligheid van mensen op straat, thuis en op
school. Het respecteren van verschillen tussen (diverse groepen) burgers is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Denk bijvoorbeeld
aan de soms negatieve beeldvorming van buurtbewoners bij het realiseren van opvang voor ex-gedetineerden in een woonwijk. Het
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4. Programma 1 Leefbaarheid & sociale samenhang

niet respecteren van verschillen kan leiden tot vele vormen van grensoverschrijdend gedrag. Het stimuleren van weerbaarheid kan
een belangrijke bijdrage leveren aan het omgaan met en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Weerbaar zijn betekent op
een passende manier opkomen voor jezelf en met respect voor anderen duidelijk grenzen aangeven. Weerbaarheid is voorafbeleid
en geeft kinderen een solide basis met gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Kinderen leren onder andere effectief te reageren op verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Het kan helpen voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van
machtsmisbruik of zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. Ook pesten is een vorm van machtsmisbruik. Het vroegtijdig erkennen van en inspelen op pesten op scholen werkt preventief. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van scholen en vervolgens van gemeenten. Wij willen hier toch aan bijdragen omdat pesten zowel voor het slachtoffer als dader op latere leeftijd grote
gevolgen kan hebben.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Sociale betrokkenheid

•

Projecten gericht op vergroten vrijwillige inzet onder jongeren en implementatie maatschappelijke stages.

•

Projecten gericht op verbindingen tussen bedrijven en instellingen als onderdeel van maatschappelijk betrokken
ondernemen.

•

Projecten gericht op respect en vertrouwen, weerbaarheid en het tegengaan van pesten.

•

Stimuleringsregeling voor local boards.

•

Stimuleringsregeling voor het ontwikkelen van dorpsplannen.

•

Stimuleringsregeling flexibilisering en vernieuwing vrijwilligerswerk.

•

Stimuleringsregeling kennisuitwisseling en ontmoeting vrijwilligersorganisaties.

•

Stimuleringsregeling deskundigheidsbevordering vrijwillig bestuurlijk kader.

Kijk voor de subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.
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Inspanningen
• We bevorderen respect met activiteiten in het kader van de Maand van de vrijheid.
• We subsidiëren vernieuwende projecten gericht op respect en vertrouwen op straat, thuis en op school, waaronder projecten die
pesten tegengaan, de sociale weerbaarheid vergroten of overlast verminderen.
• We maken afspraken met betrokken partijen over de invoering van methodes gericht op het constructief omgaan met pestgedrag op basisscholen.
• We maken prestatieafspraken met SportZeeland over het Actiepunt Weerbaarheid, het steunpunt voor fysieke en mentale weerbaarheid.

2. Goede woon- en leefomgeving
We bevorderen een goede en veilige woon- en leefomgeving met passende en bereikbare voorzieningen in de stad en op het
platteland.
De inspanningen bij dit speerpunt zijn erop gericht de omgeving van burgers te versterken, zodat zij zelfstandig en met kwaliteit
kunnen leven in hun buurt of kern. Het op peil houden van het voorzieningenniveau in onze dunbevolkte provincie door innovatie,
bundeling van krachten en duurzame planning draagt hieraan bij.
Inspanningen
• We dragen bij aan verbetering van de sociale en fysieke leefkwaliteit in kernen en buurten. We ontwikkelen een barometer leefbaarheid, die inzicht geeft in veranderingen van de sociale kwaliteit en sociale veiligheid in buurten en kernen.
• We bevorderen een duurzaam voorzieningenniveau voor stad en platteland. Gemeenten kunnen een beroep doen op subsidie
voor integrale planvorming van het voorzieningenniveau in kernen. Ook bevorderen we de afstemming tussen steden en dragende kernen op het terrein van regionale en bovenregionale voorzieningen.
• We stimuleren een samenhangend aanbod wonen, zorg en welzijn in buurten en kernen.
• We voeren de stimuleringsregeling multifunctionele ruimten uit. Subsidie is mogelijk voor de proceskosten en/of inrichtingskosten om een multifunctionele voorziening tot stand te brengen.
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Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Goede woon- en leefomgeving

•

Projecten waarbij verbetering van sociale samenhang en fysieke leefomgeving gelijktijdig worden aangepakt.

•

Projecten gericht op integrale planvorming voorzieningen gemeenten.

•

Projecten gericht op een samenhangend aanbod wonen, zorg en welzijn in buurten, wijken en kernen.

•

Stimuleringsregeling multifunctionele ruimten.

Kijk voor de subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.

3. Ondersteuning, opvang en begeleiding
We werken samen met gemeenten via de backoffice Wmo rond de taken discriminatie, huiselijk geweld en gemeentelijk beleid
rond mantelzorg.
De inspanningen bij dit speerpunt richten zich op ondersteuning, opvang en begeleiding van mensen, die het om uiteenlopende
redenen niet (meer) geheel zelfstandig redden in hun directe leefomgeving. Gemeenten hebben in het kader van de Wmo in 2007
verschillende taken gekregen, waarbij de provincie verantwoordelijk is voor de steunfunctie.
De provinciale en gemeentelijke ambities op deze terreinen kunnen elkaar versterken. Zowel gemeenten als provincie streven naar
het tegengaan van huiselijk geweld en discriminatie en een adequate ondersteuning van mantelzorgers. We willen dan ook samen
optrekken met de gemeenten, zonder onze eigen doelstellingen uit het oog te verliezen en met respect voor de gemeentelijke autonomie.
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4. Programma 1 Leefbaarheid & sociale samenhang

Inspanningen
We creëren een gezamenlijke Wmo uitvoeringsorganisatie (backoffice), waarin de gemeenten en de provincie (via het College
Zorg & Welzijn) zorgdragen voor de aansturing. Bij succes kan de samenwerking worden uitgebreid.
Met Scoop maken we prestatieafspraken rond monitoring voor diverse onderwerpen. In eerste instantie wordt samengewerkt op
de terreinen:
• Huiselijk geweld
Afstemming over een sluitende keten voor de aanpak van huiselijk geweld is een ingewikkeld proces, maar we spannen ons in
om de samenwerking tussen hulpverlenende en justitiële partners te verbeteren. We verlenen onder andere subsidie voor de
kenniscoördinator huiselijk geweld, die tot taak heeft de samenwerking te verbeteren en de hulpverlening af te stemmen.
• Discriminatie
Registratie, monitoring en klachtbehandeling van discriminatie zijn de primaire gemeentelijke aandachtsgebieden, de provincie
richt zich vooral op verdere beleidsontwikkeling en voorlichting. We willen toe naar een 'positief' beleid dat gebaseerd is op
begrippen als verdraagzaamheid en vrijheid.
• Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg
Voor het invullen van een steunfunctie voor de mantelzorg willen we in deze beleidsperiode financiële middelen beschikbaar
stellen, zodat de kwaliteit van de gemeentelijke mantelzorgondersteuning wordt versterkt.

Binnen dit programma worden twee demonstratieprojecten uitgevoerd:
•

Demonstratieproject Sociaal Stedenbeleid:
In dit project gaat het om twee onderdelen: de effecten van de fysieke leefomgeving op sociale samenhang en gezondheid en de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.

•

Demonstratieproject Voorzieningenniveau kleine kernen:
In dit project gaat het om wenselijke en realistische spreiding en beschikbaarheid van basisvoorzieningen. Het gaat niet alleen om de fysieke voorzieningen, maar ook om bundeling en samenwerking en om duurzame en effectieve beheersconstructies.
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5. Programma 2: Meedoen & nieuwe kansen

DE HORIZON: In Zeeland doen de mensen mee
"Zeeland is een inclusieve en toegankelijke samenleving waar ruimte is voor deelname door iedereen. Een inclusieve samenleving betekent dat ook kwetsbare burgers volop mee doen en recht hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven en volwaardige
deelname aan onze samenleving, met respect voor verschil. De woningvoorraad en algemene voorzieningen zijn hierop voldoende aangepast. Onder kwetsbare burgers verstaan we mensen met een zorg- of ondersteuningbehoefte zoals ouderen en gehandicapten, maar ook mensen in moeilijke omstandigheden zoals sociaal isolement, armoede, dak- en thuisloosheid, verslavingsproblematiek enzovoorts. We richten ons met name op mensen met een verhoogd risico op uitval.
Vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en lokale overheden doen veel om deze mensen te ondersteunen, nieuwe kansen te
bieden en afglijden te voorkomen. De provincie wil hierop aanvullend zijn en er aan bijdragen dat er niemand aan de zijlijn staat."
Binnen het programma Meedoen & nieuwe kansen willen we bevorderen dat er een verschuiving plaatsvindt van herstelbeleid naar
preventief en voorafbeleid. We willen de nadruk leggen op bijvoorbeeld het voorkómen van dakloosheid en sociaal isolement. Om
deze verschuiving van herstel- naar voorafbeleid te bewerkstelligen zijn nieuwe verbindingen nodig tussen partijen die in de keten
van zorg en hulpverlening van kwetsbare groepen werkzaam zijn. Maar ook verbindingen met organisaties buiten deze ketens zoals
woningcorporaties en organisaties die algemene voorzieningen realiseren in het publieke domein zijn nodig.
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Doel
We streven naar een inclusieve en toegankelijke samenleving voor alle burgers.

Waar richten we ons op?
Om ons streven naar een inclusieve en toegankelijke samenleving voor kwetsbare burgers handen en voeten te geven, hebben we vier speerpunten geformuleerd:

1. Belangenbehartiging
We bevorderen belangenbehartiging van kwetsbare burgers, zoals zorgvragers.

2. Toegankelijkheid
We stimuleren de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een beperking.

3. Niemand aan de zijlijn
We willen bereiken dat alle groepen mee kunnen doen aan de samenleving.

4. Tijdelijk vangnet
We bieden een tijdelijk vangnet voor groepen burgers die buiten de boot vallen.

1. Belangenbehartiging
We bevorderen belangenbehartiging van kwetsbare burgers, zoals zorgvragers.
Bij het streven naar een inclusieve en toegankelijke samenleving voor kwetsbare burgers is het van groot belang dat hun autonomie wordt versterkt. Een goede manier hiervoor is het zelforganiserend vermogen vergroten. Sociale netwerken en zelforganisaties kunnen door het bundelen van krachten vaak meer bereiken dan een individu. Voorbeelden van collectieve belangenbehartiging zijn Het Klaverblad Zeeland (o.a. zorgvragers) en Splinter (sociale uitsluiting en armoede) en de lokale belangenbehartiging
via Wmo-raden.
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Inspanningen
• We subsidiëren Splinter, het platform ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
• Wij maken afspraken met Het Klaverblad over het bevorderen van kwaliteitsbeleid bij zorgaanbieders vanuit het zorgvragersperspectief.

2. Toegankelijkheid
We bevorderen de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een beperking.
We willen de toegankelijkheid van de samenleving bevorderen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking. Hiervoor moeten onder andere woningen, maar ook algemene voorzieningen 'toegankelijk' zijn of anders gezegd:
bereikbaar en bruikbaar voor iedereen. Onder algemene voorzieningen verstaan we hier het publieke domein. We kunnen drie vormen van maatschappelijke toegankelijkheid onderscheiden:
• Fysieke toegankelijkheid;
• Inhoudelijke toegankelijkheid;
• Mentale toegankelijkheid.
Fysieke toegankelijkheid heeft betrekking op de in- en uitgangen van een gebouw, de infrastructuur en de inrichting, de parkeerplaats en de toegangswegen. Inhoudelijke toegankelijkheid betekent dat informatie en taal is aangepast aan het niveau van de verschillende doelgroepen. De mentale toegankelijkheid heeft te maken met de manier waarop mensen benaderd, onthaald en behandeld worden. Deze derde vorm van toegankelijkheid is de minst tastbare, maar daardoor niet minder belangrijk. Dit is immers een
voorwaarde voor participatie aan de samenleving.
Behalve algemene voorzieningen fysiek toegankelijk maken, is het ook belangrijk dat grote delen van de woningvoorraad toegankelijk en geschikt zijn. Mensen met een beperking, waaronder veel ouderen, zouden in principe overal, ook in kleinere kernen, moeten kunnen wonen. Aan de ene kant kan dit door het bevorderen van de bouw van zorgwoningen, maar ook door het aanpassen van
de bestaande woningvoorraad. Zo is het mogelijk om door het doen van kleine, preventieve aanpassingen in eengezinswoningen
ouderen langer zelfstandig in hun eigen woning te laten wonen.
Inspanningen
• We subsidiëren projecten gericht op het verbeteren van de mentale en inhoudelijke toegankelijkheid.
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• We subsidiëren projecten gericht op het aanpassen van algemene voorzieningen aan de wensen van 60-plussers. Deze inspanning is één uitwerking van een van de actiepunten rondom demografie uit het collegeprogramma.
• We maken afspraken met Het Klaverblad Zeeland om te dienen als een ‘Zeeuws kenniscentrum toegankelijkheid’.
• We evalueren het beleid rond de realisatie van zorgwoningen (Zeeland Woonzorgland).
• We voeren de stimuleringsregeling het fysiek toegankelijk maken van voor publiek toegankelijke ruimten uit. Het gaat om aanpassingen die niet verplicht zijn op grond van een Bouwbesluit of een andere wettelijke regeling.
• We voeren de stimuleringsregeling voor gemeenten voor het preventief aanpassen van eengezinswoningen uit.
• We maken prestatieafspraken met SportZeeland over het toegankelijk maken van de sport en sportaccommodaties voor mensen met een beperking.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Toegankelijkheid

•

Projecten gericht op het verbeteren van de mentale en inhoudelijke toegankelijkheid.

•

Projecten gericht op het aanpassen van algemene voorzieningen aan de wensen van 60-plussers.

•

Stimuleringsregeling voor het fysiek toegankelijk maken van voor publiek toegankelijke ruimten.

•

Stimuleringsregeling voor gemeenten voor het preventief aanpassen van eengezinswoningen.

Kijk voor de subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.

Demonstratieproject Openbaar vervoer
De provincie initieert een demonstratieproject op het gebied van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Op dit moment zijn het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer twee gescheiden
circuits. Doel van het project is de vraag naar vervoer beter op de wensen van de klant te laten aansluiten en hierbij beide vervoerstromen te betrekken.
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3. Niemand aan de zijlijn
We willen bereiken dat alle groepen mee kunnen doen aan de samenleving.
Meedoen aan de samenleving kan voor iedere persoon weer anders vertaald worden. Voor de een is dat het volgen van een opleiding of het vinden van werk, voor de ander het vervullen van een (vrijwillige) bestuursfunctie of een vorm van vrijetijdsbesteding.
Met dit speerpunt stimuleren we projecten gericht op deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, de sport- en cultuursector, enzovoorts. Het gaat hier niet om de evenementen zelf, maar juist om de
inspanningen die nodig zijn om het meedoen van kwetsbare burgers mogelijk te maken. Ook willen we dat er meer vrouwen
bestuursfuncties uitoefenen. Daarnaast willen we voorkomen dat burgers kwetsbaar worden. We richten ons hier vooral op armoede en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), aanvullend op het gemeentelijke beleid. Bij de OGGZ willen we samen met
de gemeenten bepalen hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van dakloosheid, verslavingsproblematiek, zwerfjongeren, enzovoorts. We willen vooral inzetten op preventie en een goede informatievoorziening.
Inspanningen
• We subsidiëren projecten gericht op deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, de sport- en cultuursector, enzovoorts.
• We voeren het emancipatiebeleid uit, onder andere via een opdracht aan Scoop voor de uitvoering van de database ‘Bestuur zoekt
vrouw’.
• We voeren armoedebeleid uit door de Zeeuwse Armoedemonitor mede mogelijk te maken, activiteiten van Stichting Splinter te subsidiëren en via Scoop te ondersteunen en door het subsidiëren van projecten op het gebied van (het voorkomen van) armoede.
• We dragen bij aan het lokale openbare geestelijke gezondheidszorgbeleid in samenspraak met de Zeeuwse gemeenten (College
Zorg & Welzijn).
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Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Niemand aan de zijlijn

•

Projecten gericht op deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving.

•

Projecten gericht op het gebied van (het voorkomen van) armoede, dakloosheid, zwerfjongeren e.d.

Kijk voor de subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.

4. Tijdelijk vangnet
We bieden een tijdelijk vangnet voor groepen burgers die buiten de boot vallen.
Bij het ontstaan van groepen burgers waarvoor nog geen structurele (maatschappelijke) opvang bestaat, kan men een beroep doen
op de provincie om een tijdelijk vangnet te realiseren. Tegelijkertijd proberen we in dit soort gevallen te stimuleren dat er wel een
structurele voorziening of oplossing tot stand komt.
Inspanningen
• We verstrekken, indien noodzakelijk en in nauw overleg met betrokken partijen, tijdelijke overbruggingssubsidies en stimuleren
de totstandkoming van structurele voorzieningen of oplossingen.
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6. Programma 3: Jeugd telt mee

DE HORIZON: Zeeland, de beste provincie om groot te worden
"Alle kinderen van 0-23 jaar in Zeeland krijgen de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te ontplooien. Dit gebeurt via
scholing, werk en vrije tijd. Het volgen van een studie gebeurt vaak buiten de provinciale grenzen. Zeeland moet daarom zo aantrekkelijk mogelijk zijn zodat jongeren terugkomen, niet alleen in de weekenden en vakanties, maar ook permanent. Daarnaast
kan de jeugd die Zeeland (tijdelijk) verlaat, een goede ambassadeur zijn voor wat Zeeland te bieden heeft. Actieve deelname aan
de maatschappij is belangrijk voor het versterken van de sociale samenhang. Betrokkenheid verhoogt bovendien het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren. Een belangrijke voorwaarde voor participatie is bereikbaarheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via het openbaar vervoer.
Ieder kind, iedere jongere heeft het recht om in een prettige en veilige omgeving op te groeien: op straat, op school en thuis; nu
en in de toekomst. Zo kan ieder kind, iedere jongere zich optimaal ontplooien en ontwikkelen tot een evenwichtige, zelfstandige
en sociaal voelende volwassene. Wij willen de jeugd kansen bieden, met bijzondere aandacht voor hen die onder minder gunstige omstandigheden opgroeien."
Deze horizon komt uit de nota Integraal Jeugdbeleid 2007-2012. Het integraal jeugdbeleid gaat dwars door alle beleidsterreinen
heen, zoals jeugdzorg, onderwijs, cultuur, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en sport. In dit programma
geven we uitwerking aan de sociale kant van het integraal jeugdbeleid. Het gaat om het ondersteunen en stimuleren van activiteiten en voorzieningen die kansen creëren voor de jeugd en voorkomen dat er problemen ontstaan. De nadruk ligt hierbij dus op voorkombeleid.
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Doel
Zeeland is de beste provincie om groot te worden. We geven ieder kind en iedere jongere van 0-23 jaar
de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in Zeeland. We streven naar een verbetering van het
leefklimaat voor alle Zeeuwse jeugdigen.

Waar richten we ons op?
Om ons streven naar de beste provincie om groot te worden handen en voeten te geven, hebben we vier speerpunten geformuleerd:

1. Jeugdparticipatie
We ondersteunen nieuwe manieren om de betrokkenheid van de jeugd bij hun leefomgeving te vergroten en een betere aansluiting te realiseren tussen provinciaal beleid en de leefwereld en werkelijke behoeften van jongeren.

2. Vrije tijd
We bevorderen een aansprekend aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten voor de jeugd.

3. Aansluiten op onderwijs
We stimuleren een sluitende samenwerkingsketen die schooluitval en schoolverzuim voorkomt in de gehele ontwikkelingslijn van voorschools naar hoger onderwijs.

4. Preventief beleid
We bevorderen een goede afstemming en samenwerking tussen provincie, gemeenten, hulpverleningsinstanties en
onderwijs bij het ontwikkelen van een provinciebreed samenhangend preventief jeugdbeleid.

Er vindt monitoring plaats van alles wat de jeugd aangaat via de Jeugdmonitor Zeeland. Deze mondt jaarlijks uit in een aantal specifieke themarapporten en (op vraag) in gericht advies naar gemeenten, provincie en andere gebruikers.
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1. Jeugdparticipatie
We ondersteunen nieuwe manieren om de betrokkenheid van de jeugd bij hun leefomgeving te vergroten en een betere aansluiting te realiseren tussen provinciaal beleid en de leefwereld en werkelijke behoeften van jongeren.
Alle kinderen en jongeren kunnen volwaardig participeren in de samenleving, ongeacht culturele achtergrond. Bijvoorbeeld door
zeggenschap over hun leefomgeving, door vrijwilligerswerk en politieke betrokkenheid. Hier geven we vorm aan door jongeren mee
te laten denken en doen bij álle (provinciale) beleidsterreinen.
Inspanningen
• Er worden (ver)nieuwe(nde) jeugdparticipatiemethodieken ontwikkeld en uitgevoerd die een provinciale reikwijdte (kunnen) hebben. Hierover maken we prestatieafspraken met Scoop.
• We ontwikkelen en onderhouden een permanente participatie- en communicatiestructuur voor en door de Zeeuwse jeugd.
• In de periode 2008-2012 is er een provinciale denktank van minimaal 50 jongeren beschikbaar, die inzetbaar is voor diverse
beleidsvraagstukken.
• We houden de jongerenwebsite www.jouwzeeland.nl actueel en versterken deze door de website uit te breiden, omdat dit het
primaire communicatiemiddel van de provincie is naar deze doelgroep.
• We voeren de stimuleringsregeling voor jeugdparticipatieprojecten op lokaal niveau uit.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Jeugdparticipatie

•

Stimuleringsregeling jeugdparticipatieprojecten op lokaal niveau.

Kijk voor de subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.
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6. Programma 3 Jeugd telt mee

2.

Vrije tijd

We bevorderen een aansprekend aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten voor de jeugd.
Investeren in vrije tijd is een belangrijke kans om voorafbeleid te voeren dat ten goede komt aan álle jongeren. Tegelijk gaat daar
voor veel jongeren ook een preventieve werking van uit. Hiertoe is er een voldoende, gevarieerd en toegankelijk aanbod aan speelruimte, voorzieningen en activiteiten op het terrein van sport, cultuur en educatie nodig. Het gaat hier om een middel om juist die
jongeren te bereiken die anders niet bereikt worden.
Inspanningen
• Scoop verzorgt in samenwerking met de Zeeuwse welzijnsorganisaties deskundigheidsbevordering voor jongerenwerkers in hun
vakgebied.
• We ondersteunen voorbeeldprojecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jeugdbeleid in gemeenten en de leefbaarheid van de omgeving voor de jeugd verbeteren. Bijvoorbeeld een creatieve aanpak van speel- en ontmoetingsplaatsen.
• Ook ondersteunen we vernieuwende initiatieven die een aansprekend aanbod aan activiteiten (bijvoorbeeld sport of cultuur als middel)
creëren voor jongeren die niet op een andere manier al bereikt worden. Het gaat hier om initiatieven die nog niet aansluiten bij het provinciaal sport en/of cultuurbeleid en die als middel dienen om jongeren te bereiken die anders buiten de boot dreigen te vallen.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Vrije tijd

•

Projecten gericht op de ontwikkeling van het jeugdbeleid in een gemeente en een verbetering van de leefbaarheid van de omgeving voor de jeugd.

•

Projecten gericht op een aansprekend aanbod aan bijvoorbeeld sport- en cultuuractiviteiten als middel voor
jongeren die anders niet bereikt worden.

Kijk voor de subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.
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3. Aansluiten op onderwijs
We stimuleren een sluitende samenwerkingsketen die schooluitval en schoolverzuim voorkomt in de gehele ontwikkelingslijn
van voorschools naar hoger onderwijs.
Het volgen van onderwijs biedt kinderen de mogelijkheid tot algemene ontwikkeling, maatschappelijke participatie, contact met
leeftijdsgenoten, nieuwe kennis en vaardigheden, voorbereiding op een beroep en diploma's. Het is ook van belang dat iedere jongere na de afronding van een opleiding met startkwalificatie werk vindt.
De provincie wil goed en inspirerend onderwijs voor de gehele Zeeuwse jeugd. De verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen in Zeeland is om een passende plek in het onderwijs voor iedereen te verzorgen en daarbij naar vermogen achterstanden tegen
te gaan en voortijdig schooluitval te voorkomen. Vanuit het sociaal domein richten we ons op de totstandkoming van een samenwerkingsketen die schooluitval en schoolverzuim voorkomt. Ook willen we een bijdrage leveren aan een sluitend en kwalitatief aanbod van voor- en naschoolse opvang.
Inspanningen
• Wij ondersteunen projecten die via een regionale, sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim tegengaan, voor
zover dit buiten de verantwoordelijkheid van het onderwijs valt.
• Wij ondersteunen voorbeeldprojecten op het snijvlak van onderwijs en zorg. Hierbij valt te denken aan voorbeeldprojecten van
voor- en naschoolse opvang die de sociale ontwikkeling versterken.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Aansluiten op onderwijs

•

Projecten gericht op een regionale, sluitende aanpak die voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim tegengaan.

•

Voorbeeldprojecten van voor- en naschoolse opvang die de sociale ontwikkeling van kinderen versterken

Kijk voor de subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.
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4. Preventief beleid
We bevorderen een goede afstemming en samenwerking tussen provincie, gemeenten, hulpverleningsinstanties en onderwijs
bij het ontwikkelen van een provinciebreed samenhangend preventief jeugdbeleid.
We willen dat kinderen gezond en in harmonie kunnen opgroeien in een stimulerende leefomgeving. Hierdoor kunnen ze zich ontplooien tot evenwichtige, zelfstandige en sociaal voelende volwassenen. Daarnaast is het belangrijk, dat mogelijke (risico's op) problemen bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk worden ontdekt en aangepakt.
Inspanningen
• In 2006 hebben we samen met de Zeeuwse gemeenten de Taskforce jeugd ingesteld. De Taskforce streeft een samenhangend
preventiestelsel na, bestaand uit Centra voor Jeugd en Gezin, Zorgadviesteams voor het onderwijs en een goed afgestemd preventieaanbod aan ondermeer het onderwijs. De Taskforce wordt door ons ondersteund en voor het in praktijk brengen van de
adviezen van de Taskforce stellen we specifiek middelen beschikbaar. Aanvragen voor subsidies op het terrein van preventief
jeugdbeleid leggen wij voor advies voor aan de Taskforce.
• Daarnaast ondersteunen we verbetering van aansluiting van het onderwijs op de jeugdzorg, zodat problematiek bij jongeren eerder kan worden herkend en aangepakt.
• We voeren de stimuleringsregeling preventief jeugdbeleid uit. Gemeenten kunnen aanspraak maken op subsidie in vier categorieën: zorgstructuur rond scholen, centrum voor Jeugd & Gezin, één gezamenlijk afgestemd preventieaanbod aan scholen of
netwerkvorming tussen betrokken instellingen die leidt tot een integrale werkwijze rond de cliënt.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Preventief beleid
•

Stimuleringsregeling preventief jeugbeleid

Kijk voor de uitgebreide subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.
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7. Programma 4: Gezond & actief

DE HORIZON: Mensen in Zeeland zijn gezond, actief en sportief
"Alle inwoners van Zeeland worden gemiddeld ouder dan inwoners van andere provincies en maken minder gebruik van gezondheidszorg. Gezondheid en een actieve levensstijl vormen belangrijke welzijnsfactoren. Veel gezondheidsproblemen hangen
samen met leefstijl en gedrag van mensen. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding en voldoende bewegen. Preventie van
gezondheidsrisico's is goed van de grond gekomen. We blijven hier winst uit halen. Door de provincie wordt daarbij de nadruk
gelegd op positief beleid: in Zeeland worden mensen uitgenodigd tot gezondheidsbevorderend gedrag en tot actieve vrijetijdsbesteding. Wij creëren de juiste omgeving voor gezond gedrag."
Binnen het programma Gezond & actief richten we ons vooral op voorafbeleid. Een juiste balans tussen gedrag en omgeving is van
belang. Daarom stimuleren we gezond gedrag, maar tegelijkertijd creëren we de juiste omgeving om gezond gedrag mogelijk te
maken. Denk hier bijvoorbeeld aan gezonde voeding in schoolkantines of ruimte creëren om voldoende beweging te kunnen stimuleren. Om dit te bewerkstelligen zijn nieuwe verbindingen nodig tussen verschillende partijen, zoals gemeenten, scholen en maatschappelijke instellingen, of tussen bijvoorbeeld de sportvereniging en het bedrijfsleven.
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Doel
We streven naar het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van Zeeuwen door te
investeren in een gezonde omgeving en in het stimuleren van gezond gedrag.

Waar richten we ons op?
Om ons doel naar een gezond, actief en sportief Zeeland te bereiken, hebben we drie speerpunten geformuleerd:

1. Zeeuwse volksgezondheid
We bevorderen kennisuitwisseling over kansen en mogelijkheden om de gezondheid van Zeeuwen te vergroten.

2. Bevorderen gezonde omgeving
We bevorderen een gezonde omgeving door passende maatregelen op het gebied van milieu en inrichting van ruimte.

3. Bevorderen gezond gedrag
We bevorderen gezond gedrag door het stimuleren van gezonde voeding en voldoende beweging.

1. Zeeuwse volksgezondheid
We bevorderen kennisuitwisseling over kansen en mogelijkheden om de gezondheid van Zeeuwen te vergroten.
Om de gezondheid te kunnen bevorderen is het nodig dat er inzicht is in de staat van de Zeeuwse volksgezondheid. Dit geldt niet alleen
voor de bevolking in het algemeen, het is ook van belang inzicht te hebben in specifieke bevolkingsgroepen zoals jeugd, ouderen, allochtonen en mensen met een lage sociaal economische status. Van deze laatste groep is bekend dat de levensverwachting en het aantal
gezonde levensjaren significant onder het gemiddelde liggen. Daarnaast is inzicht in de risicofactoren voor de gezondheid van belang
en met name ook in de factoren die bevorderend zijn voor een goede gezondheid. Ook het verspreiden van deze inzichten is van belang
om de bewustwording bij lokale partijen te vergroten. De meeste kansen om gezondheid te bevorderen liggen bij lokale partijen. Als provincie hebben we hier nauwelijks verantwoordelijkheden, maar wij willen vergelijkingsmateriaal en inzicht bieden.
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Inspanningen
• Om een goed beeld van de Zeeuwse volksgezondheid te krijgen, zullen wij samen met de GGD Zeeland en Scoop investeren in
een instrument dat Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning heet (r-VTV). De r-VTV geeft inzicht in de lokale gezondheidssituatie en biedt aanknopingspunten om gericht preventief beleid op te zetten. De kracht hiervan is dat de beschikbare
gegevens goed aan elkaar gekoppeld kunnen worden. We doen dit om ons beleid zo effectief mogelijk in te zetten.
• Door het organiseren van o.a. Abdijlezingen dragen wij inzichten uit en wisselen we kennis uit over risico's en beschermende
factoren voor de gezondheid.

2. Bevorderen gezonde omgeving
We bevorderen een gezonde omgeving door passende maatregelen op het gebied van milieu en inrichting van de ruimte.
De omgeving waarin mensen leven, wonen en werken is van invloed op hun gezondheid. Die invloed kan heel direct zijn, zoals bij
fijn stof of een toename van schadelijke UV-straling. De invloed op gezondheid kan ook indirect zijn. Wijken en gebouwen kunnen
bijvoorbeeld uitnodigen tot bewegen en bewegen is een belangrijke factor als het om het bevorderen van gezondheid gaat.
Met name bij het (her)inrichten van ruimte kan heel goed naar gezondheidsbevordering worden gekeken. Denk bijvoorbeeld aan een
wijk waar je automatisch de fiets pakt, omdat je jezelf door het eenrichtingsverkeer sneller met de fiets verplaatst dan met een auto.
Inspanningen
• We willen de directe schadelijke invloed van de omgeving op de gezondheid van mensen beperken, primair vanuit onze milieudoelstellingen.
• Om te bevorderen dat bij het (her)inrichten van de ruimte het bewegen van kinderen en volwassenen wordt gestimuleerd, willen
wij samen met een aantal gemeenten voorbeeldprojecten ontwikkelen.

Demonstratieproject Gezond Zeeland
Samen met maatschappelijke partners zullen wij op integrale wijze inzetten op het terugdringen
van één of meer volksziekten, met name depressie en/of overgewicht. Er wordt ingezet op preventief beleid gericht op een gezondere omgeving en op bevorderen van gezond gedrag.

45

Mensen in Zeeland: Beleidsprogrammering sociale zorg 2008-2010

46

7. Programma 4 Gezond & actief

3. Bevorderen gezond gedrag
We bevorderen gezond gedrag door het stimuleren van gezonde voeding en voldoende beweging.
Gezondheid wordt ook bepaald door het gedrag van mensen zelf. Met dit speerpunt willen we gezond gedrag bevorderen. We leggen de
nadruk op gezonde voeding en voldoende beweging. Een balans tussen deze twee is hiervoor van groot belang.
Halverwege 2008 verschijnt een nieuwe sportnota waarin sport, niet alleen als doel op zich, maar ook als middel wordt ingezet om onder
meer sociale doelen te bereiken. In dit programma komt sport als middel terug om bij te dragen aan het doel voldoende beweging.
Inspanningen
• Er is een aantal groepen in de Zeeuwse samenleving waarvan bekend is dat ze niet voldoende bewegen. SportZeeland heeft
gerichte programma's om deze groepen in beweging te krijgen. Hierover hebben we prestatieafspraken gemaakt.
• We subsidiëren SportZeeland om gemeenten te ondersteunen bij het lokaal sportbeleid.
• Voedingsgewoonten worden op jonge leeftijd bepaald. Om deze reden zullen wij met betrokken partijen werken aan bijvoorbeeld
gezonde kantines.
• Wij willen bevorderen dat preventieve medische adviezen direct gekoppeld worden aan een lifestyleprogramma op maat met
aandacht voor de juiste uitvoering. We willen hier aandacht aan besteden door middel van het presenteren van best practices.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Bevorderen gezonde omgeving en Bevorderen gezond gedrag

•

Projecten gericht op ruimte voor bewegen.

•

Projecten gericht op aanpak voor gezonde omgeving en gezond gedrag.

Kijk voor de uitgebreide subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.
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8. Programma 5: Gezondheidszorg

DE HORIZON: Samen werken aan de beste gezondheidszorg
"Alle inwoners van Zeeland kunnen rekenen op goede zorg, als ze die nodig hebben. De patiënt of cliënt behoort de centrale positie in te nemen in de acute, spoedeisende, maar ook chronische zorg. De burger vindt goede gezondheidszorgvoorzieningen heel
belangrijk voor vestiging, welzijn en gezondheid. De gezondheidszorg is een grote bedrijfstak waar in Zeeland zo'n 22.000 mensen werken. Het is een milieuvriendelijke bedrijfstak, die hoogwaardig werk biedt en die de komende jaren nog verder zal groeien, mits daarvoor de juiste voorwaarden aanwezig zijn. De tijd dat de provincie een directe rol had in de planning van voorzieningen is voorbij. Gezondheidszorg is 'markt'. Maar gezondheidszorg dient ook een algemeen belang: welzijn, geestelijke en
lichamelijke gezondheid en werkgelegenheid."
De gezondheidszorg in Zeeland kent specifieke kenmerken en specifieke uitdagingen. Zeeland heeft een eilandenstructuur en geen
grote steden. De gezondheidszorgvoorzieningen hebben steeds te maken met de vraag naar nabijheid en bereikbaarheid. Dat zien
we in de spoedeisende hulp, maar ook in de chronische zorg. Om (ook) hooggespecialiseerde zorg te kunnen bieden blijkt Zeeland
tot nu toe vaak te klein. Daardoor lopen we voorzieningen en de bijbehorende werkgelegenheid mis. Reisafstanden en kosten voor
de burgers nemen daardoor toe. Zeeuwen betalen samen ruim 300 miljoen euro aan basispremie, die maar voor een deel in
Zeeland wordt besteed. De uitdaging is om de schaalnadelen te compenseren. Door het leggen van nieuwe verbindingen zien wij
diverse kansen:
• Verbindingen tussen beroepsgroepen en voorzieningen die voorheen 'op een eigen eiland' werkten: tussen care en cure, tussen
huisartsen en ziekenhuizen, tussen zorg voor ouderen en de zorg voor gehandicapten, tussen geestelijke gezondheidszorg en
huisartsenzorg enzovoorts.
• Verbindingen tussen de gezondheidszorg en andere sectoren, zoals woningcorporaties, onderwijs, overheden, wellness en
recreatie, om de kwetsbaarheid van de gezondheidszorg te verminderen en de beschikbaarheid en kwaliteit voor de inwoners te
vergroten.

49

Mensen in Zeeland: Beleidsprogrammering sociale zorg 2008-2010

Doel
De provincie wil de gezondheidszorg in Zeeland versterken door het centraal stellen van de patiënt.

Waar richten we ons op?
Om ons streven naar de beste gezondheidszorg handen en voeten te geven, hebben we drie speerpunten geformuleerd:

1. Kwaliteit van de zorg
Wij ondersteunen de kwaliteitsverbetering in de chronische en curatieve zorg.

2. Bereikbare en beschikbare zorg
We bevorderen dat de gezondheidszorg dichtbij inwoners beschikbaar blijft en uitbreidt.

3. Platformfunctie
We willen bereiken dat de betrokken partijen in Zeeland met elkaar in gesprek blijven, worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in de (Zeeuwse) zorg en dat gezamenlijke initiatieven worden ontwikkeld.

1. Kwaliteit van de zorg
Wij ondersteunen de kwaliteitsverbetering in de chronische en curatieve zorg.
Kwaliteit in de zorg wordt gemaakt door de mensen die daar werken. Verdere verbetering van die kwaliteit is nodig om de cliënt
ook in de toekomst tevreden te stellen en een te hoge uitstroom tegen te gaan. In zorgketens worden tussen verschillende disciplines en voorzieningen logistieke en kwalitatieve afspraken gemaakt om de behandelduur en de belasting voor de patiënt te verminderen en de kwaliteit te verhogen.
De kwaliteit staat daarentegen onder druk door een dreigend tekort aan menskracht voor de zorg.
De komende jaren denken wij de kwaliteitsverbetering te kunnen ondersteunen door het stimuleren van zorgketens en het helpen
tegengaan van arbeidsmarktproblemen.
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Inspanningen
• Wij verlenen ViaZorg subsidie voor de uitvoering van de Arbeidsmarktmonitor en het voeren van regie op een gezamenlijk
arbeidsmarktbeleid van zorginstellingen, opleidingsinstituten en andere betrokkenen.
• Wij laten de arbeidsmarktproblematiek onder de vrijgevestigde beroepen in kaart brengen en bekijken op basis daarvan met de
betrokken beroepsgroepen of er specifieke maatregelen moeten worden getroffen.
• We geven uitvoering aan de stimuleringsregeling ketenprojecten in de gezondheidszorg. Nieuwe zorgketens die voor een bepaalde groep patiënten/cliënten de logistiek en kwaliteit van de zorg aanmerkelijk verbeteren, kunnen subsidie ontvangen.
Verbetering van de logistiek is met name nodig over de schotten van de wetgeving heen (Wmo, AWBZ, Zorgverzekeringswet)

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Kwaliteit van de zorg

•

Stimuleringsregeling ketenprojecten in de gezondheidszorg.

Kijk voor de uitgebreide subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.

2. Bereikbare en beschikbare zorg
We bevorderen dat de gezondheidszorg dichtbij inwoners beschikbaar blijft en uitbreidt.
Het beleid is gericht op voorzieningen die nu níet in Zeeland beschikbaar zijn alsnog in Zeeland beschikbaar te krijgen en hetgeen
er wel is te behouden. We willen de spreiding van gezondheidszorgvoorzieningen waar mogelijk vergroten.
Een wijziging in het zorgaanbod wordt door ons ondersteund als deze uitzicht biedt op een nabij(er) aanbod aan gezondheidszorg
en nieuwe of meer behandelmogelijkheden in Zeeland. Spoedeisende medische zorg dient in de keten meldkamer – ambulance –
(SEH-afdeling) ziekenhuis al dan niet door tussenkomst van een huisarts binnen de wettelijke termijnen gegarandeerd te zijn.

51

Mensen in Zeeland: Beleidsprogrammering sociale zorg 2008-2010

52

8. Programma 5 Gezondheidszorg

Inspanningen
• Op basis van onderzoek naar de uitstroom uit Zeeland ondernemen we actie om er voor te zorgen dat bepaalde
(gezondheids)zorgvoorzieningen in Zeeland kunnen worden gerealiseerd.
• Vanuit een kritisch opbouwende houding volgen we de ontwikkelingen rond de ziekenhuiszorg, het bepalen van een standpunt
en het (al dan niet) meewerken vanuit ruimtelijke, zorginhoudelijke en fysieke disciplines.
• We verlenen subsidies voor projecten gericht op nieuwe zorgvoorzieningen die nog niet in Zeeland beschikbaar zijn.
• We voeren de stimuleringsregeling nieuwe multidisciplinaire gezondheidspraktijken uit.

Let op! De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u op www.zeeland.nl/bsz.

Subsidiemogelijkheden bij speerpunt: Bereikbare en beschikbare zorg

•

Projecten gericht op (gezondheids)zorgvoorzieningen die nog niet in Zeeland aanwezig zijn.

•

Stimuleringsregeling multidisciplinaire gezondheidszorgpraktijken

Kijk voor de uitgebreide subsidiecriteria in de bijlage van deze brochure.

Demonstratieproject Gezondheidszorg
Het demonstratieproject gezondheidszorg beoogt de zorg dicht bij huis te versterken door middel
van nieuwe en vergaande samenwerking tussen disciplines in de gezondheidszorg.
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3. Platformfunctie
We willen bereiken dat de betrokken partijen in Zeeland met elkaar in gesprek blijven, worden geïnformeerd over relevante
ontwikkelingen in de (Zeeuwse) zorg en dat gezamenlijke initiatieven worden ontwikkeld.
Competitie is ook in de gezondheidszorg het leidend marktprincipe. Toch is er ook sprake van een collectieve voorziening en een
algemeen belang. Bovendien zijn er onderwerpen waarop samenwerking tussen partijen nodig is, bijvoorbeeld voor de 24-uurszorgverlening en de relatie met de Wmo.
Inspanningen
• We organiseren jaarlijks enkele Abdijlezingen, waarmee we ruimte creëren voor kennisvergroting, om te netwerken en samen
te werken binnen de gezondheidszorg.
• Voor de medische zorg faciliteren wij de klankbordgroep, zodat belanghebbenden van gedachten wisselen over de organisatie
en de veranderingen in het segment van de medische zorg in Zeeland.
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Let op!
Als gevolg van de herijking van het sociaal beleid maken we ook een pas op de plaats met betrekking tot de subsidiemogelijkheden. We willen graag meer van het goede stimuleren door de verschillende stimuleringsregelingen uit te voeren.
Zie voor een beschrijving de verschillende programma's. De meest actuele informatie over de subsidiemogelijkheden kunt
u vinden op onze website: www.zeeland.nl/bsz.
U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsflits per e-mail (via bsz@zeeland.nl), dan ontvangt u automatisch elke maand
een bericht in uw mailbox met het laatste nieuws over BSZ.

Bijzondere bepalingen inzake subsidie in het kader van de Beleidsprogrammering Sociale Zorg. Bepaald in hoofdstuk 8 van het Algemeen Subsidiebesluit (ASB) Zeeland 2007. Het volledige ASB is te raadplegen op
http://loket.zeeland.nl/subsidies/

8.1 Algemene bepalingen
Artikel 8.1.1
1. Subsidie kan worden verleend voor een in het kader van de Beleidsprogrammering Sociale Zorg bedoelde activiteit, indien deze:
a.
b.
c.
d.

bijdraagt aan de realisering van een doelstelling van de Beleidsprogrammering Sociale Zorg,
een resultaat beoogt, dat nog niet op enige wijze geheel of grotendeels is bereikt,
een resultaat beoogt dat draagvlak heeft bij relevante instellingen,
een belang voor Zeeland, dan wel voor de regio Walcheren, de regio Zeeuws-Vlaanderen of de Oosterschelderegio dient of
daar een voorbeeldfunctie heeft,
e. binnen zes maanden na aanvraag van de subsidie wordt aangevangen, en
f. een looptijd heeft van ten hoogste drie jaar.
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2. Geen subsidie wordt verleend in reguliere exploitatiekosten.
3. Geen subsidie wordt verleend aan een eenmansbedrijf.
4. Het vereiste gesteld in het eerste lid, onder d, geldt niet voor een activiteit bedoeld in de paragrafen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8,
8.9, 8.10, 8.11, 8.12 of 8.13.
Artikel 8.1.2
1. De subsidie bedraagt ten hoogste vijftig procent van de begrote kosten van de activiteit met een maximum van € 250.000,-.
2. Het in het eerste lid bepaalde percentage geldt niet voor een subsidie tot en met € 5.000,-.
3. Gedeputeerde staten kunnen in een individueel geval op schriftelijk, gemotiveerd verzoek van de aanvrager besluiten tot een
hoger dan in het eerste lid genoemd percentage en bedrag.
Artikel 8.1.3
De aanvraag geschiedt door inzending van het aanvraagformulier Beleidsprogrammering Sociale Zorg.
Artikel 8.1.4
1.
De aanvraag voor een subsidie van meer dan € 5.000,- wordt voor 1 april, dan wel voor 1 oktober ingediend.
2.
De behandelingstermijn van de in het eerste lid bedoelde aanvraag vangt aan op 1 april respectievelijk op 1 oktober.
8.2 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor de implementatie van een Local Board
Artikel 8.2.1
Subsidie kan worden verleend voor de implementatie van een Local Board.
Artikel 8.2.2
Subsidiabel zijn kosten van de inschakeling van externe deskundigen.
Artikel 8.2.3
1. De subsidie wordt verleend aan een gemeente.
2. Een gemeente kan de subsidie eenmalig ontvangen.
3. Per jaar wordt de subsidie verleend aan ten hoogste drie gemeenten.
4. De subsidie bedraagt ten hoogste € 30.000,- per gemeente.
Artikel 8.2.4
1. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
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2. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
8.3 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor het ontwikkelen van dorpsplannen
Artikel 8.3.1
Subsidie kan worden verleend voor het ontwikkelen van een dorpsplan of dorpsplannen met als doel de bevordering van de sociale cohesie en de participatie van dorpsbewoners ten behoeve van de leefbaarheid en vitaliteit van een kleine kern op het platteland, indien:
a. een of meer bewonersorganisaties in het dorp betrokken zijn bij zowel het initiatief tot als het ontwikkelen van het dorpsplan, en
b. het een integraal dorpsplan betreft waarin samenhangende knelpunten en kansen voor de leefbaarheid in het dorp worden
aangepakt.
Artikel 8.3.2
Subsidiabel zijn kosten van de inschakeling van externe deskundigen, anders dan van de Zeeuwse vereniging voor kleine kernen of
de stichting Scoop.
Artikel 8.3.3
1. De subsidie wordt verleend aan een gemeente.
2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 15.000,- per dorpsplan tot een maximum van € 40.000,- per gemeente.
3. Het subsidieplafond bedraagt € 160.000,- per jaar.
4. Een gemeente kan de subsidie eenmalig ontvangen.
Artikel 8.3.4
1. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
2. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
8.4 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor flexibilisering en vernieuwing vrijwilligerswerk
Artikel 8.4.1
Subsidie kan worden verleend voor een activiteit ten behoeve van het ontwikkelen of uitvoeren van voor Zeeland nieuwe methoden
om:
a. vrijwilligers te vinden en te binden;
b. vrijwilligerswerk aan te bieden.
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Artikel 8.4.2
De subsidie wordt verleend aan:
a. een organisatie onder artikel 2 lid 1 die geheel uit vrijwilligers bestaat;
b. een organisatie onder artikel 2 lid 1 die merendeels uit vrijwilligers bestaat en waarbij beroepskrachten aanvullend zijn.
8.5 Bijzondere bepalingen inzake subsidie kennisuitwisseling en ontmoeting vrijwilligersorganisaties
Artikel 8.5.1
Subsidie kan worden verleend voor een activiteit ten behoeve van kennisuitwisseling en ontmoeting tussen vrijwilligersorganisaties
indien er ten minste uit drie regio's vrijwilligersorganisaties deelnemen aan de activiteit.
Artikel 8.5.2
1. De subsidie wordt verleend aan een vrijwilligerssteunpunt.
2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 2.500,- per activiteit.
3. Per jaar wordt subsidie verleend aan ten hoogste drie vrijwilligerssteunpunten.
Artikel 8.5.3
3. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
4. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
8.6 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor deskundigheidsbevordering vrijwillig bestuurlijk kader
Artikel 8.6.1
Subsidie kan worden verleend voor een activiteit ten behoeve van de bevordering van de deskundigheid van het vrijwillig bestuurlijk kader, indien:
a. de activiteit is gericht op het verhogen dan wel het op peil houden van de bestuurlijke deskundigheid van de bestuursleden
van een vrijwilligersorganisatie,
b. de organisatie of een afdeling daarvan is gevestigd in de provincie Zeeland,
c. de organisatie een bovenlokaal werkgebied heeft of de activiteit bovengemeentelijk organiseert, en
d. de activiteit niet vanuit een ander beleidsveld wordt gesubsidieerd.
Artikel 8.6.2
1. De subsidie wordt verleend aan:
a. een organisatie onder artikel 2 lid 1 die geheel uit vrijwilligers bestaat;
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b. een organisatie onder artikel 2 lid 1 die merendeels uit vrijwilligers bestaat en waarbij beroepskrachten aanvullend zijn;
c. een organisatie waarvan een hoofdactiviteit een provinciale doelstelling dient.
8.7 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor de realisering van een multifunctionele ruimte
Artikel 8.7.1
1. Subsidie kan worden verleend voor het realiseren van een ruimte voor meerdere gebruiksdoelen, indien:
a. in die ruimte meerdere voorzieningen worden of zullen worden aangeboden, waarvan ten minste één door een welzijns- of
zorginstelling,
b. de gemeente participeert, en
c. de concrete realisering binnen twaalf maanden na aanvraag van de subsidie wordt aangevangen.
2. Deze subsidie wordt niet verleend voor de oprichting van een multidisciplinair gezondheidscentrum.
Artikel 8.7.2
Subsidiabel zijn:
a. bouw- en verbouwkosten;
b. kosten van de inschakeling van externe deskundigen;
c. kosten van inrichting en inventaris.
Artikel 8.7.3
1. De subsidie wordt verleend aan een gemeente.
2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 150.000,- per activiteit.
3. Het subsidieplafond bedraagt € 525.000,- per jaar.
Artikel 8.7.4
1. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
2. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
8.8 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor het voor eenieder fysiek toegankelijk maken van voor het publiek
toegankelijke plaatsen
Artikel 8.8.1
Subsidie kan worden verleend voor het voor eenieder fysiek toegankelijk maken van voor het publiek toegankelijke plaatsen, indien
daartoe niet reeds een wettelijke verplichting bestaat.
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Artikel 8.8.2
1. De subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per activiteit.
2. Het subsidieplafond bedraagt € 250.000,- per jaar.
Artikel 8.8.3
1. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
2. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
8.9

Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor het preventief aanpassen van woningen met een
permanentewoonbestemming

Artikel 8.9.1
Subsidie kan worden verleend voor het bevorderen dat ouderen langer in hun woning blijven wonen, indien de gemeente:
a. een stimuleringsregeling voor daarop gerichte preventieve woningaanpassingen tot stand heeft gebracht of binnen drie
maanden tot stand zal brengen,
b. in dat verband een communicatieplan zal uitvoeren, en
c. tracht of recentelijk heeft getracht tot afspraken over bedoelde preventieve woningaanpassingen te komen met een woningcorporatie.
Artikel 8.9.2
Bij de aanvraag dient het in artikel 8.9.1 sub b bedoelde communicatieplan te worden overgelegd.
Artikel 8.9.3
1. De subsidie wordt verleend aan een gemeente.
2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000,- per gemeente.
3. Het subsidieplafond bedraagt € 125.000,-.
8.10 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor jeugdparticipatie
Artikel 8.10.1
1. Subsidie kan worden verleend ter bevordering van jeugdparticipatie, indien het gaat om:
a. de oprichting van een gemeentelijke jongerenraad of een soortgelijke gemeentelijke jeugdparticipatiestructuur die minimaal
3 jaar actief blijft;
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b. een activiteit die betrokkenheid van groepen jeugdigen bij hun leefomgeving ten doel heeft;
c. een activiteit ten behoeve van het ontwikkelen of uitvoeren van voor Zeeland nieuwe methoden van jeugdparticipatie.
2. Geen subsidie wordt verleend voor:
a. bouw- en verbouwingskosten;
b. inrichting en inventaris.
Artikel 8.10.2
Voor onder artikel 8.10.1 a en b genoemde activiteiten geldt dat er subsidie wordt verleend aan een organisatie waarvan een hoofdactiviteit een provinciale doelstelling dient.
Artikel 8.10.3
1. De subsidie bedraagt ten hoogste € 15.000,- per aanvrager per jaar.
2. Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,- per jaar.
Artikel 8.10.4
1. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
2. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
8.11 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor preventief jeugdbeleid
Artikel 8.11.1
Subsidie wordt verleend voor een activiteit die bijdraagt aan het inrichten van een lokale basisinfrastructuur preventief jeugdbeleid
zoals vastgesteld in de op 20 maart 2007 door gedeputeerde staten geaccordeerde notitie "Afstemming in het preventieve jeugdbeleid in Zeeland" van de Taskforce Jeugd Zeeland, en valt in de categorie:
a. zorgstructuur rond scholen,
b. Centrum voor Jeugd en Gezin,
c. één gezamenlijk, afgestemd preventieaanbod aan scholen, of
d. netwerkvorming tussen betrokken instellingen die leidt tot een integrale werkwijze rond de cliënt.
Artikel 8.11.2
Subsidie voor onder artikel 8.11.1 lid b genoemde activiteiten wordt verleend indien:
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a. wordt voortgebouwd op de uitkomsten en ervaringen van de voorbeeldprojecten Centra voor Jeugd en Gezin in SchouwenDuiveland, Middelburg en Terneuzen/Hulst, en
b. de realisering van het centrum binnen twaalf maanden na aanvraag van de subsidie wordt aangevangen.
Artikel 8.11.3
1. Subsidiabel voor de onder artikel 8.11.1 lid b genoemde activiteit zijn kosten voor het implementatieproces van de totstandkoming van een Centrum voor Jeugd en Gezin.
2. Geen subsidie wordt verleend voor:
a. bouw- en verbouwingskosten;
b. inrichting en inventaris.
Artikel 8.11.4
1. De subsidie wordt verleend aan een gemeente
2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per gemeente.
3. Het subsidieplafond bedraagt € 500.000,- per jaar.
Artikel 8.11.5
De aanvraag kan het hele jaar worden ingediend.
8.12 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor ketenprojecten in de gezondheidszorg
Artikel 8.12.1
Subsidie kan worden verleend voor het oprichten van een nieuwe zorgketen rond een bepaald ziektebeeld of het intensiveren van
samenwerking binnen een bestaande zorgketen.
Artikel 8.12.2
Subsidiabel zijn:
a. kosten van de werkzaamheden voor de realisering van een in artikel 8.12.1 genoemd doel voorzover die niet vallen onder de
reguliere werkzaamheden van een aan de activiteit deelnemende partij;
b. kosten van de inschakeling van externe deskundigen.
Artikel 8.12.3
1. De subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per activiteit.
2. Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,- per jaar.
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Artikel 8.12.4
1. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
2. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
8.13 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor de oprichting van een multidisciplinair gezondheidscentrum
Artikel 8.13.1
Subsidie kan worden verleend voor de oprichting van een multidisciplinair gezondheidscentrum, indien:
a. het centrum qua ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid goed aansluit op de overige infrastructuur van een verzorgingsgebied,
b. elke discipline in het centrum voor eenieder fysiek toegankelijk is, en
c. de realisering van het centrum binnen twaalf maanden na aanvraag van de subsidie wordt aangevangen.
Artikel 8.13.2
1. Subsidiabel zijn:
a. kosten van gemeenschappelijke inrichting en inventaris;
b. kosten voor gemeenschappelijke ICT-voorzieningen, met uitzondering van apparatuur;
c. kosten van de inschakeling van externe deskundigen;
d. kosten van het faciliteren van patiëntenparticipatie;
e. kosten voor het toegankelijk maken van een gebouw, indien het gaat om een aanpassing die niet verplicht is op grond van
een Bouwbesluit of andere wettelijke regeling.
2.
Geen subsidie wordt verleend in de kosten van bouw- en verbouw, anders dan de onder lid 1 onder e genoemde kosten.
Artikel 8.13.3
1. De subsidie wordt verstrekt aan een instelling die de oprichting en instandhouding van dat multidisciplinair gezondheidscentrum
tot doel heeft.
2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 10.000,- per discipline tot een totaal van € 50.000,-.
3. Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,- per jaar.
Artikel 8.13.4
1. De aanvraag wordt ingediend voor 1 april.
2. De behandeling van de aanvraag vangt aan op 1 april.
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Toelichting bij:
Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen inzake subsidie in het kader van de Beleidsprogrammering Sociale Zorg

8.1

Algemene bepalingen

De algemene bepalingen zijn van belang voor alle subsidies die onder de Beleidsprogrammering Sociale Zorg verleend worden. In de
overige paragrafen worden voorts aanvullende respectievelijk afwijkende regels gesteld voor daar specifiek benoemde subsidies.
In deze paragraaf is bepaald dat dit hoofdstuk alleen van toepassing is voor activiteiten die bijdragen aan de Beleidsprogrammering
Sociale Zorg.
Sub c bepaalt de territoriale reikwijdte van de activiteit. De activiteit kan als uitvoeringsgebied heel Zeeland of een regio hebben of
een voorbeeldfunctie hebben voor Zeeland of een regio.
De drie regio's zijn:
• Oosterschelderegio (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Tholen),
• Walcheren (Middelburg, Veere en Vlissingen) en
• Zeeuws-Vlaanderen (Hulst, Sluis, Terneuzen)
Het tweede lid sluit die kosten uit die behoren tot de normale kosten van de instelling van subsidiëring uit.
In het vierde lid is bepaald dat het vereiste in het in het eerste lid sub c (vereiste van provinciaal of regionaal belang resp. provinciale of regionale voorbeeldwerking) voor de daar genoemde paragrafen niet geldt. Dit heeft tot gevolg dat voor de in zo'n paragraaf
bedoelde activiteit dus ook subsidie kan worden verleend indien de activiteit bijvoorbeeld een beperkter dan regionaal belang of
regionale voorbeeldwerking heeft.
Artikel 8.1.2
Dit artikel bepaalt dat de subsidie voor een activiteit is niet hoger mag zijn dan vijftig procent van de begrote kosten. Voor subsidies
tot € 5.000,- geldt dat de subsidie meer mag bedragen dan vijftig procent van de begrote kosten.
Artikel 8.1.3
De aanvraag geschiedt via een daarvoor bedoeld aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier en de uitgebreide invulinstructie zijn
onder meer te vinden op www.zeeland.nl/bsz.
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Artikel 8.1.4
Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen het gehele jaar door worden aangevraagd.
Voor aanvragen voor subsidie van meer dan € 5.000,- zijn er twee subsidierondes per jaar. Een subsidie moet worden aangevraagd
voor de sluitingsdatum (1 april respectievelijk 1 oktober). De aanvragen worden dan integraal tegen elkaar afgewogen en beoordeeld.
Voor sommige bijzondere subsidies onder de Beleidsprogrammering sociale zorg geldt een andere regeling; verwezen wordt daarvoor naar de desbetreffende paragraaf.
8.2

Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor de implementatie van een Local Board

In deze paragraaf is bepaald dat een gemeente subsidie kan ontvangen voor het opzetten van een Local Board. Onder Local Board
wordt verstaan een methode waarbij door middel van een vertegenwoordiging van de bevolking in een bepaalde wijk problemen in
de desbetreffende wijk worden opgespoord en oplossingen voor deze problemen worden gezocht. Subsidie wordt alleen verleend in
de kosten van de inhuur van externe deskundigen die - bijvoorbeeld - zorgdragen voor de procesbegeleiding en/of het monitoren
van directe en indirecte resultaten.
8.3

Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor het ontwikkelen van dorpsplannen

In deze paragraaf is bepaald dat een gemeente subsidie kan ontvangen voor het opstellen van dorpsplannen. Onder dorpsplannen
verstaan we diverse methoden zoals "droomtraject", "dorpsblikken" enzovoorts, die als doel hebben bewoners te betrekken bij het
versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van een kern. Door gemeente en bewonersorganisatie gezamenlijk een dergelijk traject
te laten starten is zowel het draagvlak als de realisatie beter gewaarborgd.
8.7

Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor de realisering van een multifunctionele ruimte

In deze paragraaf is bepaald dat een gemeente een subsidie kan ontvangen voor het realiseren van een multifunctionele ruimte.
Voorbeelden van een multifunctionele ruimten zijn: woonzorgcentra met een wijkfunctie, biblioservicebussen, brede scholen,
dorpshuizen waarvan verschillende gebruikersgroepen gebruik maken, enzovoort. Voor de in het tweede lid uitgesloten oprichting
van multidisciplinaire gezondheidscentra is paragraaf 8.12 in het leven geroepen.
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8.8

Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor het voor eenieder fysiek toegankelijk maken van voor het publiek
toegankelijke plaatsen

In deze paragraaf is bepaald dat er subsidie mogelijk is voor het voor iedereen fysiek toegankelijk maken van openbare plaatsen.
Voorbeelden zijn: winkels, kerken, scholen, buurtcentra, musea, openbaar vervoer, sportcomplexen, horeca, toeristische voorzieningen, straten, natuurgebieden enzovoorts.
8.9

Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor het preventief aanpassen van woningen met een permanente
woonbestemming

In deze paragraaf is bepaald dat een gemeente subsidie kan ontvangen voor het bevorderen dat ouderen langer in hun woning blijven wonen. Instrumenten waaraan kan worden gedacht zijn: voorlichtingsbijeenkomsten, voorlichtingsfilmpjes, folders, advertenties, voorlichting door vrijwilligers bij mensen thuis.
8.10 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor jeugdparticipatie
In deze paragraaf is bepaald dat subsidie kan worden verleend voor diverse activiteiten die tot doel hebben de participatie van jongeren te bevorderen. Bij diverse activiteiten kan gedacht worden aan: het oprichten van een jongerenraad, activiteiten die jongeren
in contact brengen met andere leeftijdsgroepen, activiteiten die als doel hebben jongeren te laten meedenken over de leefomgeving, te betrekken bij de politiek enzovoorts.
8.11 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor preventief jeugdbeleid
De Taskforce Jeugd is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie en zorgaanbieders en heeft als doel samenwerking en afstemming op het gebied van preventief jeugdbeleid te bevorderen.
8.12 Bijzondere bepalingen inzake subsidie voor ketenprojecten in de gezondheidszorg
In deze paragraaf is bepaald dat subsidie kan worden verleend voor het oprichten van een nieuwe zorgketen rond een bepaald ziektebeeld of het intensiveren van samenwerking binnen een bestaande zorgketen. Met het oprichten van een zorgketen wordt beoogd
een kwalitatief betere zorg en een vlottere behandeling voor de patiënt mogelijk te maken.

66

67

Mensen in Zeeland: Beleidsprogrammering sociale zorg 2008-2010

68

COLOFON
Uitgave
Provincie Zeeland
Coördinatie
Provincie Zeeland,
Directie Samenleving,
Bestuur en Organisatie
Fotografie
Mechteld Jansen
Prepress
Provincie Zeeland,
Afdeling I&D
Druk
LnO, Zierikzee

