Provinciaal Blad 1997-64
Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 11 november 1997, nr. 97-1100497, ter
bekendmaking van het besluit van provinciale staten van 3 november 1997, nr. 57.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat provinciale staten in hun vergadering van 3 november 1997, onder nummer 57, het
volgende besluit hebben genomen.
Provinciale staten van Noord-Holland;
overwegende, dat het noodzakelijk is de provinciale subsidieverordeningen aan te passen aan de derde
tranche van de Algemene wet bestuursrecht;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidie-verordening Noord-Holland 1998;
besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening:
De verordening tot aanpassing van de provinciale subsidieverordeningen aan de derde tranche
van de Algemene wet bestuursrecht
Artikel I
Vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening bijzondere onderwijsprojecten
Noord-Holland 1998
overwegende, dat het wenselijk is te stimuleren dat maatschappelijke vernieuwingen in gang worden
gezet of doorgevoerd in of ten behoeve van het Noord-Hollandse onderwijsveld;
voorts overwegende, dat het wenselijk is te stimuleren dat vraag en aanbod van onderwijs, mede gelet
op de werking van de arbeidsmarkt in Noord-Holland, beter op elkaar worden afgestemd;
Subsidiecriteria
Artikel 1
lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van activiteiten, gericht op maatschappelijke vernieuwingen in het onderwijs,
waartoe in ieder geval worden gerekend activiteiten gericht op vrouwen en homo-emancipatie;
vredesonderwijs; de bestrijding van vreemdelingenhaat, racisme en anti-democratisch gedrag.

lid 2
Subsidie kan verder uitsluitend worden verstrekt in de naar het oordeel van gedeputeerde staten
noodzakelijke kosten van activiteiten, gericht op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt.
lid 3
Subsidie kan voorts uitsluitend worden verstrekt indien de te subsidiëren activiteit provinciaal of
regionaal van karakter is en in Noord-Holland, buiten de gemeente Amsterdam, plaatsvindt.
Vorm van de subsidie
Artikel 2
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.
lid 2
Een subsidie van meer dan f 5.000,- kan zowel in de vorm van een tekortsubsidie als in de vorm van
een budgetsubsidie worden verstrekt. Waar mogelijk en passend wordt subsidie verstrekt in de vorm
van een budgetsubsidie.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 3
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen in de volgorde van ontvangst van de
aanvragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de
dag waarop de aanvraag is aangevuld.
Verplichting van de subsidieontvanger
Artikel 4
De subsidieontvanger is verplicht binnen drie maanden na afloop van de activiteit waarvoor subsidie
is verstrekt, een inhoudelijk en financieel verslag bij gedeputeerde staten in te dienen.
Slotartikelen
Artikel 5
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening bijzondere onderwijsprojecten Noord-Holland 1998.
Artikel 7
Deze verordening vervalt op 1 januari 2002.
Slot- en overgangsartikelen
Artikel XXI
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 XXII
1
Tot het moment dat voor een bepaald beleidsterrein een deelverordening is vastgesteld kunnen
gedeputeerde staten, gehoord de meest gerede commissie ex artikel 89 van de Provinciewet,
voor dat beleidsterrein beleidsregels vaststellen omtrent het verstrekken van subsidies.
2
Op de beleidsregels, bedoeld in lid 1, is de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
van overeenkomstige toepassing, met dien verstand dat van de in die verordening gestelde
termijnen kan worden afgeweken. De beleidsregels kunnen tevens beleidsregels als bedoeld in
artikel III, lid 3, van wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb. 1996, 333) bevatten. De beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
3
Dit artikel treedt in werking één dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.
Artikel XXIII
Indien de wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1996, 333)
niet op 1 januari 1998 in werking is getreden, dienen de deelverordeningen als bedoeld in de artikelen
I, VI tot en met XII, XIV, tot het moment inwerkingtreding van die wet, te worden beschouwd als het
provinciaal beleid inzake de subsidieverstrekking ten aanzien van het betrokken beleidsveld.
Artikel XXIV
Deze verordening wordt aangehaald als:
Verordening tot aanpassing van de provinciale subsidieverordeningen aan de derde tranche van de
Algemene wet bestuursrecht.
Haarlem, 3 november 1997
Provinciale Staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
C.J.N. Versteden, griffier.
Uitgegeven op 24 november 1997
De Griffier der Staten van Noord-Holland
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