
Hoofdstuk 5 Onderzoeksgelden 
 
Artikel 24 Doel van de subsidiëring 
Subsidiëring op grond van dit hoofdstuk van deze verordening heeft als doel kennisontwikkeling en 
kennisdeling te stimuleren. 
 
Artikel 25 Subsidiabele activiteiten 
Het college verstrekt alleen subsidie voor onderzoek dat aansluit bij één van de thema’s van het 
Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. 
 
Artikel 26 Subsidiecriterium 
Het college verstrekt alleen subsidie als de onderzoeksvraag gericht is op verbetering en vernieuwing 
van de kwaliteit van zorg voor meervoudige complexe problematiek van jeugdigen en gezinnen in 
Overijssel. 
 
Artikel 27 Vereisten subsidieaanvrager 
Het college verleent alleen subsidie voor onderzoek aan een consortium van kennispartijen, 
zorgaanbieders en cliëntenorganisaties werkzaam in de provincie Overijssel ten behoeve van cliënten 
in Overijssel. 
 
Artikel 28 Indieningsvereisten 
Aanvragers doen hun aanvraag zoals beschreven in artikel 9 van de Asv. Zij voegen in ieder geval 
deze bijlagen toe. Zij voegen in ieder geval toe: 

a. de onderzoeksvraag; 
b. de onderzoeksopzet; 
c. het onderzoeksplan; 
d. de begroting; 
e. de wijze waarop de onderzoeksresultaten worden gedeeld met het beroepsveld van 

(uitvoerende) professionals. 
 
Artikel 29 Subsidieplafond 
1. Het college kan  jaarlijks een subsidieplafond voor onderzoekgelden instellen. 
2. Het college is bevoegd financiële middelen van het subsidieplafond voor onderzoeksgelden naar de  
subsidieplafonds genoemd in deze subsidieverordening over te hevelen met het oog op een efficiënte 
besteding van de financiële middelen. 
 
Artikel 30 Verdeelregels 
1. Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van activiteiten op volgorde van 
ontvangst van de aanvragen. 
2. Het tijdstip van ontvangst is het tijdstip waarop de aanvrager de aanvraag volledig heeft gedaan. 
3. Het tijdstip van ontvangst van een aanvraag die de aanvrager per post heeft ingediend is 13:00 uur 
op de datum waarop het college de aanvraag ontvangt. 
4. Wanneer het college meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip ontvangt en verstrekking 
van deze subsidies zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, bepaalt het college de 
volgorde van afhandeling door loting. 
5. Kan het college een subsidie niet volledig verstrekken als gevolg van het bereiken van het 
subsidieplafond, dan verstrekt zij subsidie ter hoogte van het nog beschikbare bedrag. 
 
Artikel 31 Hoogte subsidie 
De hoogte van de subsidie is maximaal 75% van de werkelijke kosten van het onderzoek. 
 
Artikel 32 Aanvraagtermijn 
Aanvragers vragen subsidie voor onderzoek aan voor de start van het onderzoek. 
 
Artikel 33 Beslistermijn voor aanvragen 



Op aanvragen voor subsidie besluit het college binnen 8 weken na ontvangst van de volledige 
aanvraag. 
 


