
Aan: 
de voorzitter en leden van 
provinciale staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 22 december 2004 
Ons kenmerk 52/CW/A62/2004012708 
Behandeld door mevrouw A.A. Bosch (0592) 36 54 11 
Onderwerp: Het budget Woonzorgstimulering nieuwe stijl 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij doe wij u de folder Woonprojecten met zorg- en dienstverlening en de  
begeleidende brief toekomen, zoals die naar het veld verstuurd zijn. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijalge(n): 
it/coll. 





Woonprojecten met

zorg- en dienstverlening 

Komt u in aanmerking voor een

eenmalige subsidie?

Lees alles over het budget
Woonzorgstimulering nieuwe stijl!



Door wonen met zorg- en dienstverlening te

combineren kunnen steeds meer mensen zelf-

standig blijven wonen, ook als zij door bijvoor-

beeld een handicap of door leeftijd extra hulp

nodig hebben. Om aan de grote vraag te kunnen

voldoen moeten de komende jaren de nodige

inspanningen worden verricht. Daarvoor is veel

creativiteit vereist van woningbouwcorporaties,

zorginstellingen, zorgverzekeraars, welzijns-

instellingen en de overheid. De provincie wil dat

ook in Drenthe voldoende passende woon-

mogelijkheden zijn voor ouderen, gehandicapten

en mensen met (ex)psychiatrische problematiek.

Daarom zet de provincie Drenthe vanaf januari

2005 een nieuwe regeling in: het budget

Woonzorgstimulering nieuwe stijl. 

Subsidie voor woonprojecten met 

zorg- en dienstverlening

De provincie Drenthe wil met het budget Woonzorgstimulering nieuwe
stijl twee zaken bereiken: ten eerste meer kleinschalige woonvormen,
maar tegelijkertijd ook meer mogelijkheden om juist wel zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Bij de kleinschalige woonvormen kunt u denken
aan het bieden van zorg- en dienstverlening binnen de muren van een
grotere instelling, in kleine wooneenheden in de buurt of bijvoorbeeld
in boerderijen. Bij het langer zelfstandig wonen gaat het vooral om
initiatieven in de infrastructuur van de zorg- of dienstverlening.
Bijvoorbeeld een kantoor voor een zorg- en welzijnsteam, een opslag-
ruimte voor hulpmiddelen of een gemeenschappelijke ruimte. In totaal is
ruim 360.000 euro beschikbaar voor minimaal 14 (kleinschalige)
projecten. Per project geldt een maximum van 25.000 euro.



Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te kunnen komen voor de eenmalige subsidie is een
speciale regeling opgesteld. Vanzelfsprekend moet uw project bedoeld
zijn voor ouderen, gehandicapten of mensen met (ex)psychiatrische
problematiek. Ook moet het gaan om de realisatie van een kleinschalige
woonvorm of het bieden van mogelijkheden om zelfstandig te kunnen
blijven wonen. De provincie neemt alleen aanvragen van zorgaanbieders,
gemeenten of welzijnsorganisaties in behandeling. Dit betekent niet dat
andere organisaties geen gebruik kunnen maken van de regeling, maar
zij moeten dat samen doen met een van de genoemde partijen.

Twee aanvraagperiodes

Om zoveel mogelijk partijen de mogelijkheid te geven gebruik te maken
van deze regeling wordt het budget in twee jaren ingezet. Voor de eerste
ronde moeten de aanvragen voor 1 mei 2005 binnen zijn. Voor de tweede
ronde is dat voor 1 november 2005. Na de sluitingsdatum wordt binnen
8 weken een beslissing genomen over de ingediende subsidieaanvragen.

Meer informatie

Neem, voordat u een aanvraag indient, eerst de regeling budget Woonzorg-

stimulering nieuwe stijl goed door. Hierin vindt u precies vermeld wat de exacte

voorwaarden zijn om voor de eenmalige subsidie in aanmerking te komen. 

Deze vindt u onder meer op de website van de provincie Drenthe:

www.woonzorgstimulering.drenthe.nl. 

Daar staat ook meer algemene informatie over het budget Woonzorgstimulering

nieuwe stijl en enkele interessante voorbeeldprojecten. Natuurlijk kunt u met

vragen ook even bellen met de provincie Drenthe, secretariaat productgroep

Cultuur & Welzijn, telefoonnummer (0592) 36 56 72.



w w w .w oonzorgstim ulering.
drent

he.nl


	
	
	



