
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 4 november 2003, nr. 2003/44634,
tot bekendmaking van de integrale tekst van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland
1998 na wijziging d.d. 10 december 2001, nr. 85
(Aanpassingsverordening euro).

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelet op de Wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de
Algemene wet bestuursrecht (derde tranche
Algemene wet bestuursrecht);

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a de wet: de Algemene wet bestuursrecht;
b een projectstudie: een subsidie die eenmalig voor

een bepaalde activiteit wordt verstrekt;
c een periodieke subsidie: een subsidie die voor

een bepaalde periode wordt verstrekt;
d een budgetsubsidie: een subsidie in de vorm van

een vast bedrag;
e een tekortsubsidie: een subsidie in de vorm van

een maximumbedrag in het tekort van een
activiteit;

f een deelverordening: een door provinciale staten
vast te stellen verordening waarin in ieder geval
het beleidsdoel, de reikwijdte en de criteria voor
het verstrekken van subsidies voor een bepaald
beleidsterrein worden geregeld.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Reikwijdte

Artikel 2
Deze verordening is niet van toepassing op:
a subsidieverstrekking in de vorm van het verlenen

van kredieten of garanties;
b periodieke subsidies, voor zover deze worden

verstrekt voor een periode die langer is dan één
jaar.

Anti-discriminatie

Artikel 3
Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt ten
behoeve van activiteiten waarvan niemand op grond
van ras, godsdienst, geslacht, afkomst, sexuele voorkeur
of anderszins wordt uitgesloten, tenzij dit geschiedt met
het doel een bestaande achterstand te verminderen.

Beslisbevoegdheid

Artikel 4
Gedeputeerde staten beslissen omtrent aanvragen om
subsidies met inachtneming van door provinciale staten
vastgestelde deelverordeningen.

Het subsidieplafond

Artikel 5
Gedeputeerde staten kunnen subsidieplafonds vast-
stellen.

Verslaglegging en evaluatie

Artikel 6

lid 1
Jaarlijks stellen gedeputeerde staten de daarvoor meest
gerede commissie ex artikel 80 van de Provinciewet
middels een verslag op de hoogte van het beleid dat zij
in het kader van deze verordening hebben gevoerd.
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lid 2
Een verslag als bedoeld in artikel 4:24 van de wet, kan
achterwege blijven.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 7
De subsidieontvanger stelt gedeputeerde staten onver-
wijld in kennis van het voornemen om de activiteiten,
waarvoor de subsidie is verstrekt, te wijzigen of te
beëindigen.

Artikel 8

lid 1
De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte
administratie dat daaruit te allen tijde de voor de vast-
stelling van de subsidie van belang zijnde rechten en
plichten alsmede de betalingen en de ontvangsten
kunnen worden nagegaan.

lid 2
De subsidieontvanger verleent aan gedeputeerde staten,
dan wel aan een door gedeputeerde staten aangewezen
ambtenaar, inzage in de administratie voor zover
gedeputeerde staten dit nodig achten.

Vergoedingsplicht

Artikel 9

lid 1
In de gevallen, bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, van
de wet, kunnen gedeputeerde staten een vergoedings-
plicht opleggen.

lid 2
Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding
worden de activa gewaardeerd op hun actuele waarde.
De waardebepaling van een onroerende zaak geschiedt
door drie deskundigen. Gedeputeerde staten onder-
scheidenlijk de subsidieontvanger wijzen elk een des-
kundige aan, die in onderling overleg een derde des-
kundige aanwijzen.

Hoofdstuk 3 Projectsubsidies

De aanvraag om subsidie

Artikel 10

lid 1
Een aanvraag om een projectsubsidie moet worden
ingediend uiterlijk drie maanden voor het begin van de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

lid 2
De aanvraag moet zijn voorzien van een begroting van
uitgaven en inkomsten die betrekking heeft op de 

activiteiten waarvoor subsidie gevraagd wordt, voor-
zien van een toelichting.

lid 3
Gedeputeerde staten kunnen bepalen welke gegevens
overigens bij de aanvraag overgelegd moeten worden.

De beslistermijn

Artikel 11
Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om
een projectsubsidie binnen tien weken na de ont-
vangst van de betrokken aanvraag.

Hoofdstuk 4 Periodieke subsidies

De aanvraag om subsidie

Artikel 12

lid 1
Een aanvraag om een periodieke subsidie moet worden
ingediend vóór 1 maart van het jaar dat voorafgaat aan
het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag
betrekking heeft.

lid 2
De aanvraag moet zijn voorzien van een begroting van
uitgaven en inkomsten die betrekking hebben
op de activiteiten waarvoor subsidie gevraagd wordt,
voorzien van een toelichting.

lid 3
Gedeputeerde staten kunnen bepalen welke gegevens
overigens bij de aanvraag overgelegd moeten
worden.

De beslistermijn

Artikel 13
Op een aanvraag om een periodieke subsidie beslissen
gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
in de maand januari van het kalenderjaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 5 Budgetsubsidies en tekortsubsidies

§ I Vorm van de subsidie

Artikel 14
Subsidies worden verstrekt in de vorm van een budget-
subsidie of in de vorm van een tekortsubsidie.

Artikel 15
Projectsubsidies tot een bedrag van € 2.500,00 worden
vastgesteld in de vorm van een budgetsubsidie.

Artikel 16
Periodieke subsidies worden waar mogelijk en passend
vastgesteld in de vorm van een budgetsubsidie.
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Artikel 17
Indien een subsidie alleen in de vorm van een
budgetsubsidie kan worden vastgesteld, of indien
gedeputeerde staten een subsidie vaststellen in de vorm
van een budgetsubsidie, is artikel 4:29 van de wet niet
van toepassing.

§ 3 Tekortsubsidies

De aanvraag tot subsidievaststelling

Artikel 18

lid 1
De subsidieontvanger is verplicht binnen drie maanden
na afloop van de periode waarvoor de subsidie is ver-
leend, of binnen drie maanden na afloop van de activi-
teit waarvoor de subsidie is verleend, bij gedeputeerde
staten een aanvraag tot het vaststellen van de tekort-
subsidie in te dienen.

lid 2
Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, dient de
subsidieontvanger de gegevens te verstrekken die
gedeputeerde staten nodig hebben voor het vaststellen
van de tekortsubsidie.

De subsidievaststelling

Artikel 19

lid 1
Gedeputeerde staten stellen een tekortsubsidie vast
binnen negen maanden na afloop van de periode of
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

lid 2
Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van
deze verordening, niet tijdig is ingediend, kunnen
gedeputeerde staten de tekortsubsidie ambtshalve
vaststellen binnen zes maanden na afloop van de
periode of de activiteiten waarvoor de subsidie is
verleend.

lid 3
Gedeputeerde staten stellen een tekortsubsidie niet
eerder ambtshalve vast dan nadat een door hen te
stellen termijn waarbinnen alsnog een aanvraag,
bedoeld in artikel 18, eerste lid, van deze verordening,
kan worden ingediend is verstreken.

Artikel 20
Gedeputeerde staten kunnen bij het vaststellen van de
tekortsubsidie die kosten en uitgaven buiten
beschouwing laten, die in redelijkheid niet als nood-
zakelijk kunnen worden beschouwd. Deze kosten
kunnen in ieder geval betrekking hebben op gedane
uitgaven respectievelijk boekingen ter zake van:
a afschrijvingen;
b uitgaven die tot een onevenredig hoog bedrag

zijn gegaan;
c uitgaven die geen verband houden met de aan-

vraag waar de subsidieverlening op gebaseerd
was;

d reserveringen.

Hoofdstuk 6 Intrekken van subsidies

Artikel 21
Gedeputeerde staten kunnen een subsidieverlening
met inachtneming van een redelijke termijn intrekken,
of ten nadelen van de subsidieontvanger wijzigen,
indien:
a de subsidieontvanger gedurende de periode

waarvoor de subsidie is verleend niet meer
voldoet aan de in een deelverordening geregelde
subsidiecriteria;

b de gesubsidieerde activiteiten gedurende de
periode waarvoor de subsidie is verleend niet
meer voldoen aan de in een deelverordening
geregelde subsidiecriteria.

Hoofdstuk 7 Betaling en voorschotten

Artikel 22

lid 1
Indien een subsidie in de vorm van een budgetsubsidie
wordt vastgesteld, kunnen gedeputeerde staten het
subsidiebedrag in gedeelten betalen.

lid 2
De betaling in gedeelten, bedoeld in het eerste lid, kan
geschieden in:
a twaalf gelijke maandelijkse termijnen;
b vier gelijke termijnen per kwartaal;
c twee gelijke termijnen, waarbij de tweede termijn

wordt voldaan binnen een nader door gedepu-
teerde staten te stellen termijn.

Artikel 23

lid 1
Indien een subsidie in de vorm van een tekortsubsidie
wordt verleend, kunnen gedeputeerde staten voor-
schotten verlenen.

lid 2
De voorschotten bedragen ten hoogste 80% van:
a het in de beschikking tot verlening van de tekort-

subsidie vermelde bedrag; of
b het bedrag waarop vermoedelijk aanspraak kan

worden gemaakt.

Hoofdstuk 8 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 24
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze veror-
dening.
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Artikel 25
Ten aanzien van het nemen van besluiten betreffende
subsidies die zijn aangevraagd vóór de inwerking-
treding van deze verordening, blijven de bepalingen
van toepassing zoals die golden voor de datum van
inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 26
De Algemene subsidieverordening Noord-Holland
wordt ingetrokken.

Artikel 27
Deze verordening treedt in werking gelijktijdig met de
inwerkingtreding van de Wet van 20 juni 1996
tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.
1996, 333).

Artikel 28
Deze verordening wordt aangehaald als:
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998.

Uitgegeven op 14 november 2003

namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

mr. A.J.L. de Kort
hoofd afdeling Juridische Zaken
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