Nadere regels ten aanzien van de vereisten om voor subsidiering maatschappelijke opvang en
beschermd wonen in aanmerking te komen
(ingevolge artikel 28.3 lid 3 van hoofdstuk 28 beschermd wonen en maatschappelijke opvang)
Aanvraag tot subsidieverlening
1. In aanvulling op de vereisten voor het indienen van een subsidieaanvraag zoals genoemd in
artikel 28.4 van hoofdstuk 28 van de ASV dient de eerste subsidieaanvraag (en voor zover
gewijzigd bij vervolgaanvragen) vergezeld te gaan van:
a) Een verklaring dat de werknemers ten behoeve van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG) als
bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor
beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met zijn cliënten in contact
kunnen komen (niet ouder dan 3 maanden voor indiensttreding).. Vrijwilligers die in
contact komen met cliënten dienen eveneens te beschikken over een VOG (niet ouder
dan 3 maanden voor start werkzaamheden). De aanbieder verklaart tevens dat hij geen
personeel in dienst heeft dat delicten heeft gepleegd waardoor een nieuwe VOG niet zou
worden afgegeven.
b) Een Verklaring Omtrent Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) (niet ouder dan 3
maanden dan eerste subsidieaanvraag).
c) Een vastgestelde regeling voor medezeggenschap van cliënten over voorgenomen
besluiten van de aanbieder die voor de cliënten van belang zijn.
d) Een vastgestelde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
omgegaan en die bijdraagt aan het zo snel en adequaat mogelijk bieden van hulp.
e) Een vastgestelde regeling voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van
onder meer beschermd wonen en/of maatschappelijke opvangvoorzieningen.
f) Een verklaring dat voor het aanbieden van de gesubsidieerde activiteiten gebruikte
locaties in overeenstemming zijn en gebruikt gaan worden met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan en dat beschikt wordt over de benodigde publiekrechtelijke
toestemmingen.
g) Een verklaring waarin wordt aangegeven dat ten tijde van de subsidieaanvraag ten
aanzien van de subsidieaanvrager:
• geen onderzoek loopt door of in opdracht van een gemeente, de aangewezen
toezichthouder Wmo, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie van de
Gezondheidszorg, de Inspectie SZW, het Zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar
of de politie/openbaar ministerie
• geen aanwijzing of maatregel van een gemeente of van de voornoemde
instanties van kracht is dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het
subsidiejaar geen aanwijzing of maatregel is opgelegd;
• de afgelopen 3 jaar geen (bestuurlijke) boete is opgelegd door een gemeente of
door een voorgenoemde instantie of
• in een periode van drie jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt
aangevraagd geen onherroepelijke veroordeling door een gerechtelijke instantie
heeft plaatsgevonden.
Toelichting
Op grond van artikel 28.3 lid 3 heeft het college de bevoegdheid om nadere regels te stellen
ten aanzien van de vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen. Deze nadere regels
moeten worden gezien als aanvulling op de eisen die al in artikel 28.3 zijn genoemd. De eisen
die nu in de nadere regels zijn opgenomen betreffen primair de aanlevering door
subsidieaanvrager van een aantal documenten en verklaringen bij zijn subsidieaanvragen.
De documenten worden betrokken bij de beoordeling van de subsidieaanvraag en geven
inzicht in de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van de betreffende subsidieaanvrager.

