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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 29 maart 2006, nr. 2006-17647, tot
bekendmaking van de Deelverordening beeldende
kunst en vormgeving Noord-Holland 2006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 27 maart 2006, onder nr. 16, het
volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende, dat het wenselijk is om gedurende de
jaren 2006 tot en met 2008 activiteiten te subsidiëren die
zijn gericht op de vergroting van de publieke belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving, het
versterken van de relatie tussen aanbod en afname op
dat gebied en het versterken van de infrastructuur
beeldende kunst en vormgeving in de provincie NoordHolland, buiten de gemeente Amsterdam;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening beeldende kunst en vormgeving
Noord-Holland 2006
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze deelverordening wordt verstaan onder:
a
programma: een of meerdere activiteiten met een
programmatische samenhang, die zijn gericht op
de vergroting van de publieke belangstelling voor
beeldende kunst en vormgeving, het versterken
van de relatie tussen aanbod en afname op dat
gebied en het versterken van de infrastructuur
beeldende kunst en vormgeving, die tenminste
twee maanden duurt;
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b

adviescommissie: commissie van onafhankelijke,
externe deskundigen die adviseert over de
artistiek inhoudelijke kwaliteit van het
programma, het werk van de kunstenaars en de
professionaliteit van de kunstenaars, in samenhang met het programma.

Doelgroep
Artikel 2
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties in NoordHolland, uitgezonderd de gemeente Amsterdam, die op
professionele wijze actief zijn in de sector beeldende
kunst en vormgeving, met uitzondering van de kunstuitlenen en galeries.
Subsidiecriteria
Artikel 3
lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de
noodzakelijke kosten van programma’s die voldoen aan
een of meer van de volgende criteria:
a
stimuleren van creatief of cultureel ondernemerschap doordat duurzaam invulling wordt
gegeven aan het ondersteunen van de beroepspraktijk van beeldend kunstenaars en vormgevers en het uitwisselen van kennis en ervaring
van beeldend kunstenaars en vormgevers met
vakgenoten;
b
leiden tot de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen tussen beeldend kunstenaars en
vormgevers onderling en met sectoren daarbuiten, zoals onderwijs, overheid en bedrijfsleven;
c
beginnend beeldend kunstenaars en vormgevers de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen.
lid 2
Subsidie kan voorts uitsluitend worden verstrekt indien
deze programma’s:
a
blijk geven van een (meerjarige) visie op de wijze
waarop programma’s worden gerealiseerd;

b

c
d
e

aantoonbaar van regionale betekenis zijn wat
betreft deelnemende kunstenaars en vormgevers
en/of publieksbereik;
een aaneengesloten periode van tenminste twee
maanden beslaan;
leiden tot een concreet resultaat;
van voldoende artistiek-inhoudelijke kwaliteit
zijn.

lid 5
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt gelijktijdig
beslist op alle tijdig ingediende aanvragen uiterlijk
zestien weken na afloop van de termijn waarbinnen
aanvragen konden worden ingediend.
Berekening van de subsidie

Weigeringsgronden

Artikel 6

Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
het programma primair een commercieel doel
heeft;
b
op grond van een andere deelverordening subsidie voor het programma kan worden verkregen;
c
het programma niet primair op de beeldende
kunst en vormgeving is gericht;
d
de aanvrager geen gemeentelijke ondersteuning
in financiële zin of anderszins ontvangt.

lid 1
Er kan per jaar voor één programma per aanvrager
subsidie worden verstrekt.

Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 5
lid 1
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt een
aanvraag om subsidie ingediend uiterlijk 1 november
van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarin het
programma plaatsvindt of aanvangt.
lid 2
In afwijking van lid 1 worden aanvragen om subsidie
voor een programma dat plaatsvindt of aanvangt in
2006 ingediend vóór 1 mei 2006.
lid 3
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen waarover door de adviescommissie een positief oordeel over
de artistiek-inhoudelijke kwaliteit is uitgebracht op een
prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aanvragen op de
prioriteitenlijst worden gerangschikt, wordt onder meer
bepaald door de mate waarin het programma leidt tot
of bijdraagt aan:
a
een blijvende ontwikkeling van het cultureel
ondernemerschap en daarmee de versterking van
de sector beeldende kunst en vormgeving;
b
het bereiken van nieuwe doelgroepen;
c
het vormen van een voorbeeldfunctie voor
andere initiatieven op het gebied van beeldende
kunst en vormgeving in de provincie NoordHolland;
d
de spreiding van de programma’s over de
provincie Noord-Holland.
lid 4
Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld in de
volgorde van de prioriteitenlijst.
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lid 2
De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van
€ 20.000,– voor een programma van twee tot zes
maanden.
lid 3
De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van
€ 30.000,– voor een programma van zes tot tien
maanden.
lid 4
De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van
€ 50.000,– voor een programma van tien tot twaalf
maanden.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Artikel 7
lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten van
een programma, waaronder worden begrepen de
kosten voor de voorbereiding, uitvoering, de productie
en de publiciteit ervan.
lid 2
Subsidie kan voorts worden verstrekt in de kosten van
de huur van de programmalocatie voor ten hoogste
50%, indien:
a
deze kosten onlosmakelijk met het programma
verbonden zijn, en
b
deze kosten elders niet voor subsidie in aanmerking komen.
lid 3
Niet voor subsidie komen in aanmerking de exploitatiekosten voor het personeel en de directie, huisvesting, bouw en verbouw van de programmalocatie,
onderhoud, administratie met apparatuur en de overhead.
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Vorm van de subsidie

Haarlem, 27 maart 2006.

Artikel 8
Een subsidie op basis van deze deelverordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

Aanvraag om subsidie

Mw. C.A. Peters, griffier.
Artikel 9
Een aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe
bestemde aanvraagformulier.

Uitgegeven op 10 april 2006

De provinciesecretaris van Noord-Holland.
Voorschotverlening
Artikel 10
Op verzoek van de aanvrager kunnen voorschotten
worden verleend tot maximaal 60% van het subsidiebedrag.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 11
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling toont de
subsidieontvanger aan dat het programma is uitgevoerd overeenkomstig de beschrijving, de begroting
en het dekkingsplan van de aanvraag.
Slotartikelen
Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 13
Deze deelverordening treedt in werking een dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.
Artikel 14
Deze deelverordening wordt aangehaald als:
Deelverordening beeldende kunst en vormgeving
Noord-Holland 2006.
Artikel 15
Deze verordening vervalt op 1 januari 2008.

Directie/sector: BEL/CC
Contactpersoon: E. ten Brummelhuis (tel.: 023-5143629)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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