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Voorgesteld besluit 
1. Achteraf instemmen met de subsidieaanvraag Dwars bij ZonMw en de 

samenwerkingsovereenkomst aangaan met Windesheim, Mercatus, Kwintes en Carrefour; 
2. Instemmen met het addendum op de onder 1 genoemde samenwerkingsovereenkomst inzake de 

subsidieverlening ZonMw; 
3. De raad via de voorjaarsrapportage voorstellen de ontvangen subsidie van ZonMw beschikbaar te 

stellen aan Windesheim; 
4. De directie machtigen, vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad, de subsidie ZonMw 

door te betalen aan Windesheim; 
5. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Windesheim heeft een subsidie aangevraagd bij ZonMw voor de uitvoering van het project Dwars in 
Noordoostpolder. De subsidie bedraagt € 100.000. De projectduur is 14 maanden. De gemeente heeft 
de subsidie ontvangen. Windesheim voert het project uit, zowel inhoudelijk als financieel. Daarom is 
het wenselijk dat het subsidiebedrag wordt overgedragen aan Windesheim. Het project is ingebed in 
het actie-onderzoek Beschermd Wonen in Beweging Flevoland, waaraan de regiogemeenten van 
Almere deelnemen.  
 
Doelstelling 
Het creëren van een gastvrije omgeving waar inwoners met een verhoogd risico op verward gedrag tot 
hun recht kunnen komen.  
 
Argumenten 
1.1 Het project Dwars draagt bij aan de doelstellingen Sociaal Domein 

Het project vloeit voort uit de afspraken van de 6 Flevolandse gemeenten voor de ontwikkeling 
zorglandschap in Flevoland en Noordoostpolder. Het zorglandschap moet, lokaal en 
regionaal, aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen. Daarbij gaat het om: ”langer thuis 
wonen” en de ambulantisering in de GGZ1

.  Beide ontwikkelingen zorgen voor een stijgende 
problematiek rond personen met verward gedrag en zijn/haar omgeving.  
Het project is gericht op samenwerking in preventie en vroegsignalering bij mensen met (het 
risico op) verward gedrag. In Noordoostpolder is, naast de meldingen, veel zorg over “stille” 
verwarde personen en voor het “erbij” houden van jongeren in risicosituaties. In het project 
werken inwoners, cliënten, buurtbewoners, sociale professionals, ambtenaren, medewerkers 
van Mercatus, Carrefour, Kwintes, Zorggroep Perspectief en Bureau Herstel samen. Deze 
samenwerking moet leiden tot het versterken van een preventieve infrastructuur voor inwoners 
met (het risico op) verward gedrag in wijken en dorpen in Noordoostpolder. 

 
1.2 De samenwerkingsovereenkomst is op 8 oktober 2019 ondertekend 

Om voor subsidie in aanmerking te komen hebben de deelnemende partijen een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. De deelnemende partijen zijn: Windesheim, 
Mercatus, gemeente Noordoostpolder, Kwintes en Carrefour. Het college heeft in oktober 
2019 geen besluit genomen over het al dan niet aangaan van de  
samenwerkingsovereenkomst. Dit wordt gecorrigeerd door nu alsnog de 
samenwerkingsovereenkomst alsmede het addendum aan te gaan. 

                                                      
1
 GGZ = Geestelijke Gezondheids Zorg 



 
2.1 Windesheim heeft de subsidie aangevraagd bij ZonMw 

Windesheim staat in de subsidie aanvraag als projectleider en penvoerder; Mercatus als 
hoofdaanvrager en de coördinerend wethouder Sociaal Domein als bestuurlijke 
verantwoordelijke. Het was aannemelijk dat ZonMw de subsidie zou toekennen aan 
Windesheim. Dat is niet gebeurd.  

 
2.2 ZonMw heeft de subsidie verleend aan de gemeente 

ZonMw heeft aangegeven dat zij geen subsidie verleent aan kenniscentra zoals Windesheim. 
ZonMw verleende daarom de subsidie aan de gemeente als bestuurlijk verantwoordelijke. Dat 
betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de rechtmatige en doelmatige besteding 
van de subsidie. De gemeente moet de subsidie verantwoorden aan ZonMw. Dat kan de 
gemeente niet omdat zij onvoldoende zicht heeft het proces en de bestedingen. Windesheim 
kan dat wel omdat zij projectleider en penvoerder is. In de regio wordt zo’n probleem opgelost 
door een addendum. In het addendum staat dat ook Windesheim over de uitvoering van het 
project en daarmee over de besteding van de subsidie verantwoording aflegt. ZonMw is 
akkoord met deze werkwijze. 

 
3.1 De financiële afhandeling van deze subsidie kan via de voorjaarsrapportage 

De projectduur is 14 maanden. Daarom wordt gekozen de voorgestelde wijziging van de 
begroting te verwerken in de voorjaarsrapportage 2020. 

 
4.1 De ontvangen subsidie wordt doorbetaald aan Windesheim 
 Windesheim is gestart met de uitvoering van het project. Het is daarom van belang om het 
 van ZonMw ontvangen voorschot ad. € 80.000 over te maken naar Windesheim. Het 
 addendum maakt dit mogelijk. Het resterende bedrag van € 20.000 volgt nadat ZonMw, na 
 afloop van het project, de subsidie heeft vastgesteld. 
 

5.1 De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid 
 Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst is een bevoegdheid van het college. Dat 

doet zij binnen de kaders die de raad vaststelt. Het subsidiebedrag wordt verwerkt in de 
voorjaarsrapportage. Daarom is het wenselijk om de raad te informeren over de 
samenwerkingsovereenkomst en de subsidieverlening. 

 
 
Kanttekeningen 
Deze procedure is niet de gewenste situatie 
Achteraf instemmen met het project Dwars is niet de gewenste situatie. Gewenst is dat college en 
raad vooraf een besluit neemt over de subsidieaanvraag en de samenwerkingsovereenkomst. 
Vanwege de voortgang en de bijdrage die het project kan leveren voor Noordoostpolder wordt de 
besluitvorming op deze manier gerepareerd. 
 
Planning/Uitvoering 
Na uw besluit start Windesheim met de uitvoering. Vanwege de Corona maatregelen zal de afronding 
van het project vertraging oplopen. Windesheim informeert ZonMw hierover.  
 
Bijlagen 
1. Subsidie aanvraag Dwars in Noordoostpolder Key2: 017167987 - 0171158055 
2. Addendum       Key2: 017167987 - 0171168442 
3. Beschikking ZonMw    Key2: 017162338 - 0171141968 
4. Subsidievoorwaarden ZonMw   Key2: 017162338 - 0171141970 
5. Bevoorschotting ZonMw    Key2: 017162338 - 0171154764 

 


