
Hoofdstuk 3 Subsidie voor impulsen 
 
Artikel 14 Doel van de subsidiëring 
De subsidiëring op grond van dit hoofdstuk van deze verordening heeft als doel de ontwikkeling van 
niet-casusgebonden oplossingen te bevorderen. Daar waar het zorglandschap niet toereikende 
mogelijkheden voor situaties met meervoudige problematiek biedt of om het vastlopen van deze 
situaties voorkomt. Daarbij gaat het om niet om subsidiëring van de implementatie van deze 
oplossingen. 
 
 
Artikel 15 Subsidiabele activiteiten 
Het college kan subsidie verstrekken voor impulsen in het zorglandschap: 
a. die nieuw en integraal zijn; 
b. bedoeld zijn voor ambulante en/of verblijfszorg zijn,  en 
c. bedoeld zijn voor jeugdigen of gezinnen met complexe problemen. 
 
Artikel 16 Subsidiecriteria 
Het college verstrekt uitsluitend subsidie als: 

a. de impuls een bijdrage levert aan één van de opgaven van het Expertisenetwerk Overijssel 
Jeugd, zoals beschreven in de actuele versie van het Projectplan Samenwerken aan 
toekomstperspectief bij complexe problematiek; 

b. de impuls past bij  het doel van subsidiëring zoals genoemd in artikel 14; 
c. de aanvrager de impuls niet op een andere manier kan financieren; 
d. de impuls gericht op de actuele situatie van jongeren en gericht is op hun 

toekomstperspectief,   
e. de kosten van de impuls realistisch zijn en in verhouding staan tot de belemmeringen die met 

de oplossing worden weggenomen; 
f. de meerwaarde voor de jeugdigen of gezinnen uit de jeugdhulpregio’s in IJsselland en Twente 

centraal staat; 
g. de aanvraag past binnen de visie van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel; 
h. het zo normaal mogelijk leven het uitgangspunt is in de voorgestelde oplossing, hoe complex 

de problematiek ook is; 
i. de voorgestelde oplossing nieuw zorgaanbod betreft, dat zich nadrukkelijk richt op 

meervoudige complexe (co-morbide) problematiek; 
j. de voorgestelde oplossing binnen twee jaar na datum van indiening van de aanvraag 

ontwikkeld en gerealiseerd is, en 
k. de begrote kosten van de voorgestelde oplossing reëel en proportioneel zijn.  

 
Artikel 17 Vereisten subsidieaanvrager 
1. Het college kan alleen subsidie voor een impuls verlenen aan een gemeente die deel uitmaakt van 
de provincie Overijssel of een zorgaanbieder die gevestigd is in de provincie Overijssel. 
2. Het college kan de gemeente of zorgaanbieder uit het eerste lid alleen subsidie verlenen als deze 
optreedt als penvoerder namens één of meer gemeenten en/of één of meer zorgaanbieders. 
3. De gemeente of zorgaanbieder uit het tweede lid ontvangt de subsidie. 
 
Artikel 18 Indieningsvereisten 
Aanvragers doen hun aanvraag zoals beschreven in artikel 9 van de Asv. Zij voegen in ieder geval 
deze bijlagen toe: 

a. ondertekende brief met daarin de hoogte van de subsidie die zij aanvragen, de begin- en 
einddatum van de impuls en het tijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft; 

b. een beschrijving van de impuls, waarbij de subsidie-aanvrager ingaat op de criteria voor 
subsidiabele activiteiten, zoals die in artikel 15 genoemd staan; 

c. een begroting. 
 
Artikel 19 Subsidieplafond 
1.Het college kan  jaarlijks een subsidieplafond voor impulsen instellen. 



2. Het college is bevoegd financiële middelen van het subsidieplafond voor impulsen naar de  andere 
subsidieplafonds genoemd in deze subsidieverordening over te hevelen met het oog op een efficiënte 
besteding van de financiële middelen. 
 
Artikel 20 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 21 Hoogte subsidie 
1. De hoogte van de subsidie is maximaal/ten hoogste gelijk aan de werkelijke kosten van de impuls. 
2. Onder de in het eerste lid bedoelde kosten vallen ook de kosten van implementatie van de impuls. 
 
Artikel 22 Aanvraagtermijn 
Aanvragers vragen subsidie voor impulsen aan voor de start van de impuls. 
 
Artikel 23 Beslistermijn voor aanvragen 
Op aanvragen voor subsidie besluit het college binnen 8 weken na ontvangst van de volledige 
aanvraag. 
 


