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Subsidieverordening

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 maart 2007, nr. 2007-12643 tot bekend-
making van de Deelverordening bijdragen bestuurskracht en samenwerking 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 19 februari 2007, onder nr 8, het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

n  overwegende dat het wenselijk is de verbetering van de bestuurskracht van Noord-Hollandse gemeenten 
financieel te ondersteunen;

n gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
n gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
n gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening bijdragen bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2007
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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 

Lid 1
Gedeputeerde staten stellen jaarlijks het subsidie-
plafond voor deze regeling vast.

Lid 2
Gedeputeerde staten beslissen op de ingediende aan-
vragen in de volgorde van ontvangst.

Artikel 9 Berekening van de bijdrage

Lid 1
Een bijdrage als bedoeld in artikel 3 onder a bedraagt 
50% van de te maken kosten exclusief bTw met een 
maximum van € 12.500,–.

Lid 2
Een bijdrage als bedoeld in artikel 3 onder b en onder 
c bedraagt 50% van de te maken kosten exclusief bTw 
met een maximum van € 50.000,–.

Lid 3
de subsidieontvanger kan een voorschot van 80% 
krijgen.

Artikel 10 verplichtingen

Lid 1
de ontvanger van een bijdrage als bedoeld in artikel 3, 
onder a en b is verplicht een exemplaar van het rapport 
dat ter zake de gesubsidieerde activiteiten wordt uit-
gebracht in te zenden.

Lid 2
de ontvanger van een bijdrage als bedoeld in artikel 
3, onder c is verplicht een verslag in te dienen van de 
activiteiten die met behulp van de subsidie tot stand 
zijn gekomen.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule
in bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde 
staten afwijken van één of meer bepalingen van deze 
verordening.

Artikel 12 Aanhaaltitel
deze verordening wordt aangehaald als deelverordening 
bijdrage bestuurskracht en samenwerking Noord-
Holland 2007.

Paragraaf 1 algemeen

Artikel 1 Aard van de regeling
Titel artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht 
is van overeenkomstige toepassing op aanspraken op 
financiële middelen die op grond van deze verordening 
verstrekt worden.

Paragraaf 2 wie, wat en wanneer

Artikel 2 Doelgroep
Op grond van deze regeling kunnen gedeputeerde 
staten bijdragen verlenen aan Noord-Hollandse 
gemeenten.

Artikel 3 Activiteiten waarvoor een bijdrage kan 
worden verstrekt

Lid 1 
de bijdrage wordt verstrekt als tegemoetkoming in de 
kosten van externe ondersteuning ter zake van:
a  meting en verbetering van de bestuurskracht van 

de aanvrager;
b  onderzoek in verband met gemeentelijke samen-

voeging of samenwerking;
c  ondersteuning bij samenvoegings- of samen-

werkingsprocessen, waarbij het dient te gaan om 
innovatieve vormen van samenwerking.

Lid 2
beoordeling van de aanvraag, genoemd onder artikel 3, 
lid 1 onder a, vindt plaats op basis van het beleid, zoals 
dit door PS is vastgesteld op 30 januari 2006 (voordracht 
98).

Artikel 4 Aanvraag voor een bijdrage

Lid 1
in afwijking van artikel 10 van de Algemene Subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 behoeft de aanvraag 
niet te zijn ingediend voor het begin van de activiteiten 
waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Lid 2
de aanvraag om een bijdrage bevat een globaal plan 
van aanpak met een tijdsplanning en een offerte van de 
te maken kosten.

Artikel 5 weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien 
de beoogde activiteiten in strijd zijn met een ander 
provinciaal beleidsdoel.

Artikel 6 Beslistermijn Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten beslissen over alle aanvragen 
binnen 10 weken na ontvangst. 

Paragraaf 3 hoeveel en hoe
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Artikel 13 Datum inwerkingtreding
deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007 

Artikel 14 vervaldatum
deze verordening vervalt op 1 januari 2010.

Haarlem, 19 februari 2007.

Provinciale Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 7 maart 2007. 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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