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Subsidieverordening

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening begeleiding amateurzanguitvoeringen Noord-Holland 2007
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 30 oktober 2006, onder nr. 9, het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;
n overwegende dat de Deelverordening Begeleiding amateurzanguitvoeringen Noord-Holland 2006 aangepast dient

te worden in het kader van rechtmatigheid;
n gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
n gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

besluiten vast te stellen de Deelverordening begeleiding amateurzanguitvoeringen Noord-Holland 2007. 
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Lid 2, muziektheaterproductie
In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid kan,
indien er sprake is van uitsluitend een muziektheater-
productie subsidie worden verstrekt in de naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke kosten
van een begeleidingsorkest dat voor tenminste 25%
bestaat uit professionele musici, mits deze begeleiding
een kwaliteitsverbeterende uitwerking heeft op de
uitvoering van de productie.

Artikel 4, adviescommissie
De amateur zanguitvoering, alsmede de begeleiding
daarvan, dient van een goede artistiek-inhoudelijke
kwaliteit te zijn. Gedeputeerde Staten leggen de tijdig
ingediende aanvragen om subsidie voor aan de
Adviescommissie ter beoordeling van de artistiek-
inhoudelijke kwaliteit en de mate waarin sprake is van
een bijzondere repertoirekeuze en repertoire-
ontwikkeling.

Artikel 5, weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a op grond van het oordeel over de artistiek-

inhoudelijke kwaliteit te verwachten valt dat de
kwaliteit van de te begeleiden amateur zang-
uitvoering onvoldoende zal zijn;

b op grond van het oordeel over de artistiek-
inhoudelijke kwaliteit te verwachten valt dat de
professionele begeleiding van de amateur zang-
uitvoering niet zal bijdragen aan de verbetering
van de kwaliteit van de zanguitvoering.

Artikel 6, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling

Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 moet de
aanvraag om subsidieverlening worden ingediend:
a voor de begeleiding van een amateur zang-

uitvoering die zal plaatsvinden in de eerste helft
van een kalenderjaar, vóór 1 oktober van het
daaraan voorafgaande jaar;

b voor de begeleiding van een amateur zang-
uitvoering die zal plaatsvinden in de tweede helft
van een kalenderjaar, vóór 1 april van dat jaar;

c De subsidieaanvraag wordt ingediend op een bij
Gedeputeerde Staten verkrijgbaar aanvraag-
formulier dat door de aanvrager volledig wordt
ingevuld en wordt voorzien van de eventueel in
dat formulier gevraagde bijlagen. 

Artikel 7, verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting
opgelegd om binnen drie maanden na afloop van de
zanguitvoeringen waarvoor subsidie is verstrekt aan
Gedeputeerde Staten een inhoudelijk en financieel
verslag toe te sturen. 

Paragraaf 1, algemeen

Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a organisatie: een organisatie die zich bezighoudt

met het verzorgen van amateur zanguitvoeringen
waaronder voor de toepassing van de verordening
worden begrepen de vocale muziekbeoefening en
het muziektheater;

b muziektheater: opera, operette of musical;
c professioneel: beroepsmatig bezig zijn met muziek;
d professionele begeleiding van een amateur zang-

uitvoering: het door een professioneel
begeleidingsorkest begeleiden van een optreden
door een organisatie;

e professioneel begeleidingsorkest: een begeleidings-
orkest geheel samengesteld uit professionele
musici;

f uitkoopsom: het bedrag bestaande uit het honora-
rium van een professioneel begeleidingsorkest
ten behoeve van de begeleiding van een amateur
zanguitvoering, het honorarium van de dirigent
ten behoeve van de begeleiding van een amateur
zanguitvoering en de reiskosten van het profes-
sioneel begeleidingsorkest en de dirigent;

g adviescommissie: commissie bestaande uit ten-
minste drie onafhankelijke terzake deskundigen,
die op verzoek van Gedeputeerde Staten een
advies uitbrengt aan Gedeputeerde Staten over
de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van een in een
subsidieaanvraag omschreven amateur zang-
uitvoering;

h oordeel over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit: een
door de adviescommissie aan Gedeputeerde
Staten uitgebracht schriftelijk advies;

i projectkoor: zangkoor dat is samengesteld voor een
bepaald project op het gebied van de amateur-
zangkunst en dat een uitvoering geeft als
resultaat of afsluiting daarvan;

j gemeentelijke bijdrage: een financiële bijdrage van
de gemeente ter ondersteuning van de amateur-
zanguitvoering. 

Paragraaf 2, wie, wat en wanneer

Artikel 2, doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersoon-
lijkheid bezittende organisaties.

Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt

Lid 1, professionele begeleiding
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt in de naar het oor-
deel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke kosten van
professionele begeleiding van amateur zanguitvoeringen
in de provincie Noord-Holland, uitgezonderd de
gemeente Amsterdam, mits deze begeleiding een
kwaliteitsverbeterende werking heeft op de uitvoering
van de amateur zanguitvoering. 
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van huur en verzekering van instrumentarium dat niet
tot de normale orkestbezetting behoort, alsmede kleding,
exploitatiesubsidie, administratie en overhead, voedsel
en drank.

Paragraaf 4, slotbepalingen

Artikel 13, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.

Artikel 14, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
begeleiding amateurzanguitvoeringen Noord-Holland
2007.

Artikel 15, intrekken subsidieverordeningen/
regelingen
De Deelverordening begeleiding amateurzang-
uitvoeringen Noord-Holland 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 16, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 17, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 juli 2008.

Haarlem, 30 oktober 2006

Provinciale Staten van Noord-Holland.

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

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 14 december 2006

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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

Artikel 8, beslistermijnen Gedeputeerde Staten
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 beslissen Gedeputeerde
Staten over de aanvraag voor subsidieverlening binnen
16 weken na afloop van de aanvraagtermijn. 

Paragraaf 3, hoeveel en hoe

Artikel 9, vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
budgetsubsidie.

Artikel 10, de adviescommissie
Gedeputeerde Staten leggen de tijdig ingediende aan-
vragen voor subsidie die voldoen aan de criteria van
artikel 3 ter advies voor aan de adviescommissie. 

Artikel 11, verdeling van het beschikbare
subsidieplafond 

Lid 1, rangschikking van de aanvragen
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rangschikken
Gedeputeerde Staten de aanvragen waarover door de
adviescommissie een positief oordeel over de artistiek-
inhoudelijke kwaliteit is uitgebracht op een prioriteiten-
lijst. De volgorde waarin de aanvragen op de prioriteit-
enlijst worden gerangschikt, wordt mede bepaald door:
a de mate waarin sprake is van

repertoireontwikkeling en bijzondere
repertoirekeuze, zodanig dat er een diversiteit
vergrotende en stimulerende werking vanuit
gaat;

b de mate van diversiteit van de zanguitvoeringen
waarvoor subsidie is aangevraagd;

c de mate van spreiding over de provincie Noord-
Holland van de zanguitvoeringen waarvoor
subsidie is aangevraagd;

d de aanwezigheid van een gemeentelijke bijdrage
voor de professionele begeleiding van de amateur
zanguitvoering.

Lid 2, honorering van de aanvragen
De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.

Artikel 12, berekening van de subsidie

Lid 1, subsidieverlening
Het subsidiebedrag bedraagt voor de professionele
begeleiding van amateur zanguitvoeringen ten hoogste
50% van de uitkoopsom, exclusief de daarover ver-
schuldigde omzetbelasting, tot een maximaal subsidie-
bedrag van € 3.000,– ongeacht het aantal uitvoeringen.

Lid 2, kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen
Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn
kosten die niet tot de uitkoopsom kunnen worden
gerekend, waaronder begrepen de kosten van zaalhuur,
de kosten van huur of aanschaf van muziek, de kosten
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