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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 22 februari 2007, nr. 2007-11313
tot bekendmaking van de Deelverordening
dorpswinkels 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 om activiteiten
die leiden tot de totstandkoming van private en
publieke voorzieningen in dorpskernen te stimu
leren, ter uitvoering van de beleidsvoornemens
zoals die zijn neergelegd in de nota Extra
Investeringsimpuls, Programma Zorg en Welzijn,
project Leefbaar Platteland, vastgesteld op 31
oktober 2005, en het projectplan Dorpswinkels,
vastgesteld op 3 juli 2006;
n	gelet op het Sociaal Beleidskader ‘Welzijn Werkt
2005-2008’;
n	gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
n	gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet
bestuursrecht;
n	gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
besluiten vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening dorpswinkels Noord-Holland 2007.
Dit besluit is genomen in de vergadering van
Provinciale Staten op 19 februari 2007.

Deelverordening dorpswinkels Noord-Holland 2007

Paragraaf 1, algemeen
Artikel 1, begripsomschrijvingen
Paragraaf 2, wie, wat en wanneer
Artikel 2, doelgroep
	Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan
worden verstrekt
Artikel 4, weigeringsgronden
	Artikel 5, aanvraag voor subsidieverlening, voor
schot en subsidievaststelling
	Artikel 6, verplichtingen van de subsidie
ontvanger
	Artikel 7, beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Paragraaf 3, hoeveel en hoe
Artikel 8, vorm van de subsidie
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	Artikel 10, verdeling van het beschikbare
subsidieplafond
Artikel 11, berekening van de subsidie
	Artikel 12, kosten die voor subsidie in aan
merking komen
Paragraaf 4, slotbepalingen
Artikel 13, hardheidsclausule
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Artikel 15, aanhaaltitel
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Toelichting op de deelverordening
Paragraaf 1, algemeen
Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
dorpskern: een woonkern in het landelijk gebied met
maximaal 5.000 inwoners;
dorpswinkel: een algemeen toegankelijke locatie in een
dorpskern, waarin private en publieke voorzieningen
gehuisvest zijn die de leefbaarheid binnen de gemeente
in stand houden of bevorderen.



Paragraaf 2, wie, wat en wanneer
Artikel 2, doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten in
het landelijk gebied in de provincie Noord-Holland
voor dorpskernen kleiner dan 5.000 inwoners.
Artikel 3, Activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:
a	het verrichten van een onafhankelijk haalbaar
heidsonderzoek voor een dorpswinkel, inclusief
een visie op de voorzieningen binnen de
gemeente;
b	het opstellen van een bedrijfsplan voor een dorps
winkel;
c	overige activiteiten die leiden tot de totstand
brenging van een dorpswinkel.
Lid 2
Activiteiten die gericht zijn op de exploitatie van een
dorpswinkel komen niet voor subsidie in aanmerking.
Artikel 4, weigeringsgronden
Lid 1
Subsidie voor het opstellen van een bedrijfsplan wordt
in ieder geval geweigerd indien daaraan voorafgaand
niet eerst een haalbaarheidsonderzoek is verricht waar
uit blijkt dat de exploitatie van een dorpswinkel haal
baar is.
Lid 2
Subsidie voor overige activiteiten die leiden tot de
totstandbrenging van een dorpswinkel wordt in ieder
geval geweigerd indien daaraan voorafgaand niet eerst
een bedrijfsplan is opgesteld, waaruit blijkt dat de
exploitatie van de dorpswinkel gedurende ten minste
twee jaar haalbaar is.
Artikel 5, aanvraag, voorschot en subsidievaststelling

Winkels van 3 november 2004 hebben ondertekend en
in dat kader reeds met de in artikel 3 genoemde activi
teiten zijn begonnen.
Lid 4
De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een sluitende
begroting.
Lid 5
De subsidieontvanger kan een voorschot van 80%
krijgen.
Lid 6
Een aanvraag om subsidievaststelling moet worden
ingediend binnen drie maanden na afloop van de
activiteit waarvoor de subsidie is verleend.
Lid 7
De subsidieontvanger dient bij de aanvraag, bedoeld in
het vierde lid, de gegevens te verstrekken die gedepu
teerde staten nodig hebben voor het vaststellen van de
tekortsubsidie.
Artikel 6, verplichtingen van de subsidieontvanger
Gedeputeerde staten kunnen een subsidieontvanger
verplichtingen opleggen met betrekking tot:
a	de wijze waarop tijdens het uitvoeren van de
activiteit hieromtrent moet worden gerappor
teerd;
b	de termijn waarbinnen de activiteit moet worden
aangevangen of afgerond.
Artikel 7, beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1, beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde staten beslissen over alle subsidieaan
vragen binnen tien weken na indiening van de aan
vraag om subsidieverlening.
Lid 2, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde staten beslissen over alle subsidieaan
vragen binnen 9 maanden na ontvangst van de aan
vraag tot vaststelling.

Lid 1
Een aanvraag om subsidieverlening voor één van de
activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a, b of
c, moet worden ingediend uiterlijk drie maanden voor
het begin van de activiteiten waarvoor de subsidie
wordt aangevraagd.

Paragraaf 3, hoeveel en hoe

Lid 2
De subsidieaanvraag wordt ingediend door middel van
een aanvraagformulier dat door de aanvrager volledig
wordt ingevuld en gaat vergezeld van de in dat
formulier gevraagde bijlagen.

Artikel 9, verdeling van het beschikbare subsidie
plafond
Op de subsidieaanvragen beslissen Gedeputeerde
Staten in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Lid 3
De in het eerste lid bedoelde termijn geldt niet voor die
gemeenten die de Intentieovereenkomst Hart van …



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

Artikel 10, berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de door Gedeputeerde
Staten noodzakelijk geachte kosten met een maximum
van:
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a	€ 10.000,00 voor het verrichten van een haalbaar
heidsonderzoek;
b	€ 10.000,00 voor het opstellen van een bedrijfs
plan;
c	€ 50.000,00 voor de overige activiteiten die leiden
tot de totstandkoming van een dorpswinkel.
Artikel 11, kosten die voor subsidie in aanmerking
komen
Noodzakelijk geachte kosten zijn kosten voor onder
zoek, planvorming, communicatie, opleiding, training
van personeel, inrichting, bouw en verbouw.
Paragraaf 4, slotbepalingen
Artikel 12, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 13, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverorde
ning dorpswinkels Noord-Holland 2007.
Artikel 14, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2007.
Artikel 15, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2009.
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Toelichting bij de deelverordening Dorpswinkels
Noord-Holland 2007
Definities
In 2006 heeft de provincie samen met 12 gemeenten met
kleine kernen in de Kop van Noord-Holland de pilot
Dorpswinkels uitgevoerd. In samenwerking met de
gemeenten is gewerkt aan het handhaven of verbeteren
van het voorzieningenniveau in de kleine kernen met
een inwoneraantal kleiner dan 5.000. De provincie ver
staat onder een dorpswinkel het volgende: Een voor
ziening die bijdraagt aan de sociaal economische ver
sterking van kleine (plattelands)kernen. Daarbij denken
we aan winkels waarin publieke en private voor
zieningen en diensten gecombineerd aangeboden
worden aan de bevolking. De combinatie van de voor
zieningen en diensten dient afgestemd te zijn op de
behoeften van de bevolking. Door de samenvoeging
van publieke en private belangen moeten de duurzaam
heid en de exploitatiekansen van de dorpswinkel ver
groot worden. De uitbater kan zowel een commerciële
aanbieder (bijvoorbeeld een supermarkt), als een sociale
aanbieder (bijvoorbeeld een zorginstelling, dorpshuis of
een overheid) zijn.

De provincie wil met de inzet van de deelverordening
Dorpswinkels de gemeenten ondersteunen bij het reali
seren van dorpswinkels. De gemeente kan subsidie aan
vragen voor het (laten) doen van haalbaarheidsonder
zoeken en het (laten) opstellen van bedrijfsplannen voor
dorpswinkels, als ook het doen van eenmalige inves
teringen in bouw, verbouw of eenmalige opleidings
kosten voor personeel. In de voorzieningenvisie geeft
de gemeente aan hoe de nieuwe of verbouwde voor
ziening past in het totaal van de voorzieningen in de
gehele gemeente. Exploitatiekosten worden niet gesub
sidieerd.

Na een jaar zal de deelverordening gedeeltelijk worden
geëvalueerd en kan indien nodig mogelijk het te sub
sidiëren bedrag per dorpswinkel aangepast worden aan
de ervaringscijfers in 2007.
De ondersteuning van de gemeenten gebeurt
ondermeer door PRIMO-NH.

Haarlem, 19 februari 2007
Provinciale Staten van Noord-Holland

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

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 25 februari 2007.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

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

Doelstellingen en evaluatiecriteria
De deelverordening Dorpswinkels Noord-Holland 2007
maakt het mogelijk voor alle gemeenten in het landelijk
gebied van Noord-Holland om subsidie aan te vragen
voor het realiseren van dorpswinkels in hun dorps
kernen kleiner dan 5.000 inwoners. Hiermee kunnen de
gemeenten het voorzieningenniveau in de dorpen in
stand houden of bevorderen.
De deelverordening zal worden geëvalueerd op het
aantal uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken, bedrijfs
plannen en gerealiseerde dorpswinkels. Naast de sub
sidieverlening zal de provincie de gemeenten actief
ondersteunen bij de regierol die de gemeente moet
uitvoeren ten aanzien van de realisatie van dorps
winkels. De provincie verzorgt ervaringsuitwisseling en
deskundigheidsbevordering.
Financiering
De deelverordening wordt gefinancierd uit de EXINH
gelden, programma welzijn en zorg. De deelverorde
ning heeft een looptijd tot en met 2009 zoals vastgelegd
in het EXINHprogramma welzijn en zorg.



Directie/sector: BEL/JZW
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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