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Beleidsregels zorg 2012
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
overwegende dat door de gemeenteraad op 8 februari 2011 is besloten tot bezuiniging op welzijnssubsidies;
dat de beoogde bezuinigingen op zorgvuldige wijze zijn voorbereid en met inachtneming van door de
Algemene wet bestuursecht vereiste redelijke termijn bekend zijn gemaakt;
dat het gewenst is de wijziging van beleid die hieraan ten grondslag liggen vast te leggen in geactualiseerde beleidsregels;
gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4.81 van de Algemene
wet bestuursrecht,
besluit:
tot volgende aanvulling op de beleidsregels “Zorg” zoals vastgesteld op 13 juli 2010,

Regel 1 Definities
Verordening: de Algemene subsidieverordening 2012 (hierna Asv 2012) vastgesteld door de raad op
26 april 2011

Regel 2 Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten op het gebied van:
Vrijwillige hulp- en zorgverlening
a.
Vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking
b.
e
c.
1 lijns psychosociale hulp
d.
e.
f.

Hulp en ondersteuning op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
Slachtofferhulp
Ondersteuning mantelzorgers

Regel 3 Doel van de subsidies
Inwoners van Hof van Twente met een zorgvraag of een beperking in staat stellen (weer) mee te doen
aan de samenleving

Regel 4 Subsidieplafonds
Subsidies worden verleend met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgesteld subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Asv 2012

Regel 5 Grondslag, criteria subsidieverlening en -verdeling
1.

2.

a.

1

Grondslag en criteria voor subsidieverlening vormen de beleidsregels “Zorg” zoals vastgesteld
op 13 juli 2010, dit na toepassing van de bij raadsbesluit d.d. 8 februari 2011 vastgestelde kortingsystematiek op de voor 2011 verleende subsidies voor in deze beleidsregel bedoelde activiteiten.
Onverminderd het bepaalde in 5.1 kunnen onderstaande instellingen voor de in deze beleidsregel
bedoelde activiteiten voor 2012 ten hoogste in aanmerking komen voor een maximum subsidiebedrag als opgenomen in onderstaande lijst:
Vrijwillige hulp- en zorgorganisaties:

St Unie van vrijwilligers Ambt Delden

€ 1.424,97

St. Unie van vrijwilligers Markelo

€

Unie van vrijwilligers Goor

€ 1.620,47

Unie van Vrijwilligers Delden

€ 1.835,56

Nederlandse Rode Kruis

€

St. Vrijwillige Hulpdienst Goor

€ 1.620,47

Vrijwillige Hulpverlening Markelo

€

696,02

Zonnebloem Delden

€

445,55
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696,02

696,02

Zonnebloem Goor

€ 1.201,16

EHBO Goor

€ 1.769,94

EHBO Markelo-Diepenheim

€ 1.769,94

EHBO Stad en Ambt Delden

€ 1.769,94

b.

Vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking:

St. Invaliden Goor (IGO)

€

2.026,58

Aveleijn SDT (Dagcentra Twente)

€

5.259,37

MEE Twente

€

1.415,07

c.

e

1 lijns psychosociale hulpverlening:

AMW/Carint

d.

€ 332.616,60

Ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg:

Mediant (wonen met zorg)

e.

€ 16.953,15

Slachtofferhulp:

Stichting Slachtofferhulp

f.

€

8.096,65

Ondersteuning mantelzorgers:

Steunpunt Informele Zorg

€ 71.914,50

Regel 6 Uitsluitingen
Activiteiten en instellingen op het gebied van zorg- en hulpverlening die niet genoemd zijn in deze beleidsregels “Zorg 2012”, komen niet in aanmerking voor een subsidie

Regel 7 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2011.

Regel 8 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels zorg 2012”
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.
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de loco-secretaris,

de burgemeester,

A.J. Kranenberg

drs. J.H.A. Goudt
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