
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Alkmaar houdende regels omtrent subsidies op het gebied van de wet

maatschappelijke ondersteuning en preventie jeugdhulp (Nadere regels

subsidie WMO en Preventie Jeugdhulp)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

 

Besluit: Vast te stellen de navolgende regeling:

 

Nadere regels Subsidie WMO en Preventie Jeugdhulp

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Asv: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

b. WMO: al hetgeen onder de reikwijdte van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 valt;

c. Jeugdhulp: al hetgeen onder de reikwijdte van de Wet Jeugdhulp 2015 valt.

Artikel 2. Doel van de regeling
Het doel van deze nadere regels is, zoals opgenomen in het Beleidskader WMO Alkmaar 2015-2018 en

het Beleidskader jeugdhulp Alkmaar 2015-2018, het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het

gebied van:

a. Het gezond, veilig en actief opgroeien van jeugd en jongeren;

b. Het stimuleren en ontwikkelen van talenten;

c. Het voorkomen van problemen in opvoeden en opgroeien en het versterken van de brede

basisvoorzieningen;

d. De ontwikkeling van een algemeen ondersteuningsaanbod aanvullend op of ter vervanging van

een maatwerkvoorziening;

e. Het voorkomen van problemen in opvoeden en opgroeien en het versterken van de eigen kracht

in het oplossen van deze problemen;

f. Het zorg- of ondersteuningsaanbod voor burgers en jeugdigen die dit niet ‘op eigen kracht’ kunnen;

g. Het bieden van opvang en/of een beschermende omgeving voor zeer kwetsbare burgers en

jeugdigen.

Artikel 3. Doelgroep
Subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen.

 

HOOFDSTUK 2 PREVENTIEVE JEUGDHULP

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelen

van artikel 2, voor zover betrekking hebbend op preventie jeugdhulp.

2. Het college kan aanvullende subsidie beschikbaar stellen voor innovaties op de in artikel 2

genoemde doelen.

 

HOOFDSTUK 3 WMO

Artikel 5. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelen

van artikel 2, voor zover betrekking hebbend op de WMO.

2. Het college kan aanvullende subsidie beschikbaar stellen voor innovaties op de in artikel 2

genoemde doelen.
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HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6 Subsidieplafonds
1. Het college kan voor de hoofdstukken 2 en 3 van deze nadere regels afzonderlijk vaststellen.

Artikel 7. Subsidievoorwaarden
1. De aanvrager kan, (aantoonbaar) rekenen op voldoende draagvlak en voldoende deelnemers voor

het realiseren van met de activiteiten beoogde doelstelling.

2. De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar.

3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van

derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn.

Artikel 8. Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie in ieder

geval worden geweigerd indien

a. de activiteiten via inkoop en/of aanbesteding worden ingekocht;

b. voor de activiteiten op grond van een andere subsidieregeling van Alkmaar reeds subsidie verleend

is of kan worden;

c. niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 9. Procedurebepalingen
1. Een aanvraag om subsidie op grond van deze nadere regels dient door ons te zijn ontvangen

uiterlijk 6 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

2. De aanvraag wordt ingediend op het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier

en voorzien van de daarin opgenomen informatie.

Artikel 10. Verplichtingen
Het college kan bij de verlening verplichtingen opleggen.

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11. Slotbepaling
1. De Nadere regels subsidie WMO en Preventie Jeugdhulp, zoals vastgesteld door het college op

19-01-2016, worden ingetrokken.

2. Deze nadere regels treden in werking één dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot

en met 1 mei 2019.

3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels subsidie WMO en Preventie

Jeugdhulp”

Aldus besloten in de vergadering van 7-5-2019,

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris
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