Bijlage 2: Subsidieregels Openbare gezondheidszorg (Gezond Gewicht) Weststellingwerf (2016012511/in)

Subsidieregeling Openbare gezondheidszorg, Gezond Gewicht, Weststellingwerf
Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf;
gelet op de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016;
gelet op de Wet Publieke Gezondheid, de Landelijke preventienota “Gezondheid dichtbij“, de Friese
nota gemeentelijk gezondheidsbeleid “Ruimte voor gezondheid” en de OWO-Visie op het sociaal
Domein/Kadernota WMO “Visie op de drie decentralisaties”;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Openbare Gezondheidszorg, Gezond Gewicht,
Weststellingwerf.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Gekwalificeerd personeel: personeel met een relevante beroepsopleiding aangesloten bij een
relevante brancheorganisatie.
b. Best-practice: de methode of aanpak die wordt ingezet op zo’n wijze dat de uitvoering is
gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het
wetenschappelijk bewijs voor het succes van de methode of aanpak is echter (nog) niet geleverd.
c. Evidence based: het toepassen en uitvoeren van een methode of aanpak door een
beroepsbeoefenaar op een wijze welke wetenschappelijk bewezen doelmatig en doeltreffend is.
d. Gezonde leefstijl: min of meer stabiel patroon van verantwoorde gedragingen op het gebied van
voeding en beweging.
e. Gezond gewicht: de globale indicatie volgens de Body Mass Index. De BMI is een index voor het
gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico
van het lichaamsgewicht. De BMI kan worden berekend voor kinderen en volwassenen van 2 t/m
70 jaar.
f. “Actieplan gezond gewicht”: Uitvoeringsprogramma Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016,
vastgesteld op 10 december 2013.
Artikel 2. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.
Artikel 3. Activiteiten
1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, die bijdragen aan de doelstellingen en
resultaten rondom een gezond gewicht en gezonde leefstijl, benoemd in het “Actieplan gezond
gewicht”;
2. Activiteiten zijn bij voorkeur evidence based of een best-practise en worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.
Artikel 4. Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.
Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de
uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.
2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt
vóór die indiening van de aanvraag. De eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele
activiteiten aangeschafte apparatuur maakt geen deel uit van de subsidiabele kosten.

1

Bijlage 2: Subsidieregels Openbare gezondheidszorg (Gezond Gewicht) Weststellingwerf (2016012511/in)
Artikel 6. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen
Uurtarieven, voor zover van toepassing, zijn gebaseerd op heersende tarieven in de gezondheids- en
welzijnsbranche.
Artikel 7. Wijze van verdeling
1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd,
geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken
subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft
gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum
waarop de aanvraag is aangevuld.
Artikel 8. Aanvraagtermijn
Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene
subsidieverordening Weststellingwerf 2016, ingediend tussen 26 en 4 weken voordat de aanvrager
voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 9. Verplichtingen
1. Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen kan de gemeente vragen om een
activiteitenplan, waarin wordt beschreven:
de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
welke doelstellingen en resultaten worden nagestreefd;
hoe de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen;
op welke manier de activiteiten zijn gericht op Weststellingwerf en haar bewoners;
aan welke indicatoren een bijdrage wordt geleverd en hoe deze worden gemonitord.
2. Ontvangers van subsidie verplichten zich om de activiteiten waarvoor zij subsidie aanvragen uit te
voeren volgens de heersende brancheafspraken, voor zover van toepassing.
Artikel 10. Verantwoording
a. Ingevolge artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016 kunnen in de
verleningsbeschikking, ten behoeve van de monitoring en vaststelling, voorwaarden worden
opgenomen over de verantwoording van:
budgetuitputting;
realisatie van bereik;
het inhoudelijke verloop van de activiteiten.
b. De gemeente kan de ontvanger om een jaarrekening en verantwoording van de uitgaven vragen,
onder meer om vast te stellen wat het eigen vermogen van de ontvanger is. De hoogte van het
eigen vermogen kan vervolgens worden betrokken bij de toetsing van nieuwe subsidieaanvragen.
Artikel 11. Slotbepalingen
1. Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016.
2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Openbare gezondheidszorg,
Gezond Gewicht Weststellingwerf.

Aldus vastgesteld op 12 februari 2016.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
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