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Subsidieverordening

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 december 2006, nr. 2006-72827, tot
bekendmaking van de Deelverordening Wet maatschappelijke ondersteuning Noord-Holland 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in hun
vergadering van 18 december 2006, onder nr. 14, het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de provincies de opdracht bevat zorg te dragen voor
het voeren van beleid betreffende het steunfunctiewerk;

gelet op het Ondersteuningsprogramma Wet maatschappelijke ondersteuning Provincie Noord-Holland 2007-2008,
zoals vastgesteld op 18 december 2006; 

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

besluiten: 
vast te stellen de Deelverordening Wet maatschappelijke ondersteuning Noord-Holland 2007.
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Lid 2
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten
die samen met andere gemeenten uit dezelfde regio
ondernomen worden.

Artikel 4  Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de
beoogde activiteiten in strijd zijn met een ander
provinciaal beleidsdoel.

Artikel 5  Aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling

Lid 1  Aanvraag voor subsidieverlening
a In afwijking van artikel 10 van de Algemene

subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt
een aanvraag om subsidie ingediend vóór 1 april
van het jaar waarin de activiteiten waarop de
aanvragen betrekking hebben worden aan-
gevangen.

b De aanvraag om subsidie wordt ingediend op
een aanvraagformulier dat door de aanvrager
volledig wordt ingevuld en wordt voorzien van
de eventueel in dat formulier gevraagde bijlagen. 

Lid 2  Aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvragen om vaststelling van de subsidie moeten
worden ingediend binnen negen  maanden na afloop
van de activiteit waarvoor subsidie is verleend.

Artikel 6 Beslistermijn gedeputeerde staten
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 beslissen gedepu-
teerde staten over alle subsidieaanvragen binnen 10
weken na indiening. 

Paragraaf 3 Hoeveel en hoe

Artikel 7 Vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

Artikel 8 Verdeling van het beschikbare subsidie-
plafond 
a Indien per regio meer dan een aanvraag wordt

ingediend geven gedeputeerde staten prioriteit
aan de aanvraag die door het grootste aantal
gemeenten gezamenlijk wordt ingediend;

b Indien per regio meer dan een aanvraag wordt
ingediend door gelijke aantallen gemeenten
geven gedeputeerde staten prioriteit aan de
aanvraag waarvan de deelnemende gemeenten
de meeste inwoners vertegenwoordigen;

c Per regio is een subsidieplafond beschikbaar van
€ 70.000,– per jaar.

Paragraaf 1  Algemeen

Artikel 1   Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder regio: 
a Gooi- en Vechtstreek, bestaande uit de gemeenten

Laren, Muiden, Weesp, Wijdemeren, Hilversum,
Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum, dan wel, in
geval van gemeentelijke herindeling, de rechts-
opvolgers daarvan;

b Amstelland- de Meerlanden, bestaande uit de
gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen,
Uithoorn, Aalsmeer, Haarlemmermeer dan wel,
in geval van gemeentelijke herindeling, de
rechtsopvolgers daarvan;

c Zaanstreek-Waterland, bestaande uit de gemeenten
Zeevang, Beemster, Wormerland, Purmerend,
Edam-Volendam, Zaanstad, Oostzaan, Lands-
meer, Waterland dan wel, in geval van gemeente-
lijke herindeling, de rechtsopvolgers daarvan ;

d Zuid-Kennemerland, bestaande uit de gemeenten
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlem,
Heemstede, Bennebroek, Bloemendaal, Zand-
voort, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
dan wel, in geval van gemeentelijke herindeling,
de rechtsopvolgers daarvan;

e Noord-Kennemerland, bestaande uit de gemeenten
Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar,
Schemer, Heiloo, Castricum, Graft De Rijp dan
wel, in geval van gemeentelijke herindeling, de
rechtsopvolgers daarvan;

f West-Friesland, bestaande uit de gemeenten
Medemblik, Enkhuizen, Andijk, Stede Broec,
Noorder-Koggenland, Wervershoof, Opmeer,
Wognum, Obdam, Wester-Koggenland, Hoorn,
Drechterland dan wel, in geval van gemeentelijke
herindeling, de rechtsopvolgers daarvan;

g Kop van Noord-Holland, bestaande uit de gemeenten
Texel, Den Helder, Wieringen, Anna Paulowna,
Wieringermeer, Zijpe, Schagen, Niedorp, Haren-
karspel dan wel, in geval van gemeentelijke
herindeling, de rechtsopvolgers daarvan.

Paragraaf 2  Wie, wat en wanneer

Artikel 2  Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord-
Hollandse gemeenten, behalve de gemeente
Amsterdam. 

Artikel 3  Activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt

Lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die
gericht zijn op de totstandkoming van een gezamenlijke
regionale beleidsontwikkeling of uitvoering met betrek-
king tot gemeentelijke taken in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
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Artikel 9 Berekening van de subsidie 

Lid 1 Subsidieverlening
De subsidie bedraagt 80% van de door gedeputeerde
staten noodzakelijk geachte kosten met een maximum
van € 70.000,–.

Lid 2 Voorschotverlening
De subsidieontvanger kan een voorschot van 80%
krijgen.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde
staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.

Artikel 11 Aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als
Deelverordening Wet maatschappelijke ondersteuning
Noord-Holland 2007

Artikel 12 Datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 13 Vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2008.

Haarlem, 18 december 2006

Provinciale Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 29 december 2006. 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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