Het college van Heerde,
Overwegende dat per 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in
werking treedt;
Overwegende dat het van belang is dat inwoners van de gemeente Heerde die een zelfstandige
wooneenheid bewonen en een beperking ondervinden in de huishoudelijke verzorging, waarbij
niemand binnen de zelfstandige wooneenheid deze werkzaamheden kan overnemen een beroep
kunnen doen op een algemene voorziening;
Overwegende dat de WMO-adviesraad op 23 juni 2014 de voorkeur voor het realiseren van een
algemene voorziening heeft uitgesproken;
Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Heerde 2003 (“ASV 2003” genaamd),
specifiek gelet op artikel 4 en artikel 10 lid 1 onder d;
Overwegende dat instelling van een algemene voorziening een geval betreft, waarin niet op alle
punten door ASV 2003 is voorzien, en dat daarmee toepassing van artikel 35 van die verordening
onvermijdelijk is.
Besluit
Vast te stellen
De Beleidsregel “Subsidie voor de activiteit een schoon en leefbaar huis en regie daarop”.
Artikel 1 Doelstelling:
Inwoners kunnen gebruik maken van een algemene voorziening voor een schoon en leefbaar huis
(verder “de algemene voorziening” genaamd) en, zo nodig, voor de regie daarop.
Artikel 2 Doelgroep:
Aanbieders van voorzieningen voor een schoon en leefbaar huis.
Artikel 3: Grondslag:
Basis voor de subsidieverstrekking in 2015 is de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde
2003.
Artikel 4: Uitvoeringsovereenkomst:
Artikel 4:33 lid a van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. De subsidie-ontvanger
werkt mee aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot
subsidieverlening. In deze uitvoeringsovereenkomst wordt in ieder geval geregeld:
- Eisen ten aanzien van kwaliteit, bejegening, privacy, vaardigheid, communicatie, continuïteit,
betrouwbaarheid, aansprakelijkheid, ketensamenwerking en signalering, bevordering
arbeidsdeelname, toegankelijkheid, klanttevredenheid;

Artikel 5: Subsidieplafond:
De raad is voorgesteld om voor 2015 een subsidieplafond vast te stellen van € 880.045,- voor de
activiteit ‘een schoon en leefbaar huis ’ en € 30.549,- voor regie bij inwoners die dit resultaat niet
zelf kunnen beoordelen. De raad stelt voor elke kalendermaand een subsidieplafond vast. Het totale
bedrag aan verleende subsidie kan nimmer meer zijn dan het bedrag dat de raad in de begroting
definitief ter beschikking stelt voor het betreffende tijdvak.
Artikel 6: Berekening hoogte subsidie:
Elke aanbieder heeft recht op een subsidiebedrag naar rato van zijn of haar aandeel in het in de
desbetreffende maand in totaal door alle aanbieders geleverde aantal inzetten voor zelfstandige
wooneenheden.
Artikel 7: Definitieve vaststelling subsidie
1. De aanbieders dienen binnen vier weken na afloop van elke kalendermaand een
verantwoording over het aantal geleverde inzetten aan te leveren.
2. Binnen twee weken na afloop van de termijn als genoemd onder 1. stelt het college de
subsidie vast en vindt uitbetaling plaats.
Artikel 8: Nadere verplichtingen
De algemene voorziening moet door de subsidieontvanger worden aangeboden aan alle inwoners
van zelfstandige wooneenheden in de gemeente Heerde die een zelfstandige wooneenheid bewonen
en een beperking ondervinden in de huishoudelijke verzorging, waarbij niemand binnen de
zelfstandige wooneenheid deze werkzaamheden kan overnemen en die bij de subsidieontvanger een
beroep doen op de algemene voorziening.
Artikel 9: Indienen aanvraag
De subsidieaanvraag dient voor 1 november 2014 te zijn ingediend.
Artikel 10: Wet Normering Topinkomens:
De aanbieder heeft geen personen in dienst noch bestuurders die een inkomen verdienen dat hoger
is dan de norm volgens de Wet Normering Topinkomens
Artikel 11: geen subsidiabele kosten
Voor de subsidiebesluiten ingevolge deze beleidsregel wordt artikel 11 van de ASV niet toegepast.
Dit zal in de (in de artikel 4 van deze beleidsregel genoemde) uitvoeringsovereenkomst worden
vastgelegd.
Artikel 12: Titel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: “Beleidsregel subsidie voor de activiteit een schoon
en leefbaar huis en regie daarop” en treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Aldus besloten in de vergadering van het college van Heerde op dinsdag 16 september 2014

Secretaris,
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Burgemeester

