Nadere subsidieregels PGB-Welzijn
-Vastgesteld door het college van B&W d.d. 23 december 2008;
- Op grond van artikel 9.1 lid 2 en 1.3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Deventer,
vastgesteld door de gemeenteraad van Deventer d.d. 24 januari 2007;
- Voor de periode 1 januari 2009 tot 1 januari 2010.
Artikel 1. Doelstelling
De nadere subsidieregels PGB-Welzijn hebben tot doel de deelname aan het maatschappelijk leven
van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en chronisch zieken te stimuleren en te
ondersteunen. De inzet van het PGB-welzijn moet er toe leiden dat deze mensen zich beter gaan
voelen en dat hun sociaal isolement wordt verminderd.
Artikel 2. De aanvrager
1.
Aanvragen worden ingediend door natuurlijke personen.
2.
Een aanvrager kan niet vaker dan eenmaal per jaar een subsidieaanvraag indienen.
3.
Indien de aanvrager gebruik kan maken van andere specifieke subsidieregelingen of
ondersteuning dan gaan deze mogelijkheden voor deze regeling.
4.
Het college kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van het
bepaalde in het tweede lid van dit artikel.
Artikel 3. De subsidieaanvraag
1.
De subsidie wordt uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit aangevraagd.
2.
Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier “PGB-welzijn”
3.
In de aanvraag is de activiteit omschreven waar subsidie voor aangevraagd wordt en voor wie
de activiteit bedoeld is. Tevens zijn de kosten beschreven.
4.
Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de kosten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, in direct
verband staan met de activiteit.
5.
Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies of
sponsorbijdragen wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.
6.
De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Artikel 4. Maximale subsidiebedragen
1.
Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op € 500,-2.
Het college kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van het
bepaalde in het eerste lid.
Artikel 5. Voorwaarden voor subsidieverlening
Het college kan voor een activiteit subsidie verlenen indien deze:
a.
voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze nadere subsidieregels;
b.
bijdraagt aan de vermindering van het sociaal isolement;
c.
ten gunste komt van iemand met niet-aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte;
d.
wordt besteed aan een activiteit op het gebied van welzijn of vrije tijdsbesteding.
Artikel 6. Beslissing op subsidieaanvraag
1.
Het college beslist binnen 6 weken op de subsidieaanvraag.
2.
Indien een subsidie wordt verleend, zal het subsidiebedrag zo spoedig mogelijk in de vorm
van tegoedbonnen aan de aanvrager worden verstrekt door Ooms & Van der Hoek
Werkarchitecten.
3.
bij de subsidieverlening kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
Artikel 7. Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger kan binnen zes maanden na afloop van de activiteit dan wel het tijdvak waarvoor
de subsidie is verstrekt, verplicht worden aan te tonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden
overeenkomstig de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 8. Intrekking of wijziging
Indien slechts ten dele of in zijn geheel niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden of de
verplichtingen, kan het college van B&W de subsidie verlening en/of vaststelling geheel of gedeeltelijk
wijzigen.
Artikel 9. Inwerkingtreding en geldigheidsduur
Deze nadere subsidieregels treden in werking op, of worden geacht in werking te zijn getreden per 1
januari 2009 en vervallen van rechtswege op 1 januari 2010.

