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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 12 januari 2006, nr. 2006/1978 tot
bekendmaking van de Deelverordening groot
onderhoud dorpshuizen Noord-Holland
2006-2010.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijke en aanverwante terreinen ten dienste van
de bewoners en bezoekers van een woonkern.
Doelgroep

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 12 december 2005, onder nr. 9, het
volgende besluit hebben genomen:

Artikel 2
Subsidie op grond van deze deelverordening kan
worden verstrekt aan gemeenten en aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die zich ten doel stellen
een dorpshuis in Noord-Holland te exploiteren in een
woonkern met een inwonertal kleiner dan 15.000.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Subsidiecriteria

overwegende dat het noodzakelijk is ter stimulering
van het verrichten van groot onderhoud aan dorpshuizen een wettelijk voorschrift in het leven te roepen
dat regelt voor welke activiteiten op dit gebied subsidies kunnen worden verstrekt;

Artikel 3
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten van
het verrichten van groot onderhoud aan een dorpshuis,
waaronder begrepen de kosten van aanpassingen en
verbouwingen die leiden tot betere gebruiksmogelijkheden van het dorpshuis.

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
Weigeringsgronden

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 145 Provinciewet;
Gezien het programma ‘Leefbaar platteland’ van de
Extra Investeringsimpuls Noord-Holland;
besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening groot onderhoud dorpshuizen Noord
Holland 2006-2010
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder een dorpshuis: een algemeen toegankelijk gebouw met een
sociaal-culturele functie, waarin de ontmoetingsfunctie
centraal staat en dat voorziet in de behoeften aan
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Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
met de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd is begonnen voordat op die aanvraag is
beslist;
b
naar het oordeel van gedeputeerde staten de
activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd
financieel niet haalbaar zullen zijn, dan wel de
exploitatie van het dorpshuis voor de komende
twee jaar niet haalbaar zal zijn;
c
op grond van deze deelverordening reeds een
subsidie voor het betreffende dorpshuis is verstrekt;
d
op grond van een andere provinciale regeling
reeds subsidie is verstrekt voor dezelfde
activiteit.

Berekening van de subsidie

Haarlem, 12 december 2005.

Artikel 5

Provinciale Staten voornoemd,

lid 1
De subsidie bedraagt 50% van de door gedeputeerde
staten noodzakelijk geachte kosten, met een maximum
van € 75.000,–.

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

Mw. C.A. Peters, griffier.
lid 2
Bij het bepalen van de noodzakelijk geachte kosten
waarderen gedeputeerde staten de eventuele inzet van
vrijwilligers op € 20,– per uur.
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 6
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van
de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft
gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van
ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.
Vorm van de subsidie
Artikel 7
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verstrekt in de vorm van een
tekortsubsidie.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 8
De subsidieontvanger is verplicht binnen een jaar na
ontvangst van de subsidiebeschikking een aanvang te
maken met de werkzaamheden waarvoor subsidie is
verleend
Slotartikelen
Artikel 9
In bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde
staten afwijken van het bepaalde in één of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 10
Deze verordening treedt inwerking op 1 januari 2006 en
vervalt op 31 december 2010.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Deelverordening
groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2010.
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Toelichting Deelverordening groot onderhoud dorpshuizen Noord-Holland 2006-2010
Artikel 1
Dorpshuizen dienen een bredere functie te hebben voor
de hele gemeenschap. Ze moeten openbaar en toegankelijk zijn voor een ieder, en hebben geen winstoogmerk. Ze moeten door bewoners en bezoekers gedragen
zijn. Vaak is het de enige plek in een plattelandskern
met een ontmoetingsfunctie waar verenigingsactiviteiten kunnen plaatsvinden. En ook soms waar voorzieningen als (para)medische hulp, peuterspeelzalen,
bibliotheken, binnensporten et cetera gehuisvest zijn of
kunnen worden.
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Onder groot onderhoud, waaronder verbouwingen en
aanpassingen, wordt verstaan het grondig aanpakken
van de buitenzijde en/of de binnenzijde van een dorpshuis. Groot onderhoud richt zich met name op het laten
voldoen aan wet- en regelgeving en/of tijdeisen en
-normen, het aanpakken van slijtage, het verbreden van
functie(s) of het moderniseren van een dorpshuis.
Over het algemeen is eens per acht jaar groot onderhoud nodig. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld:
■
Het doen van aanpassingen en/of verbouwingen
ingegeven door wet- en regelgeving.
■
Het aanpassen en/of vervangen van een gedateerde uitstraling.
■
Het verbreden van de functie(s) van het dorpshuis.
■
Het vervangen van een dak, dakbedekking en/of
dakpannen, kozijnen, ramen, deuren, goten,
raamdorpelstenen e.d.
■
Het vernieuwen van metselwerk, voegwerk,
keukens, tegelwerk, sanitair e.d.
■
Het verwijderen van schoorstenen e.d.
■
Het aanbrengen van geïsoleerd dakbeschot,
beglazing, (mechanische) ventilatie e.d.
■
Het aanpassen en/of vervangen van de elektrische installatie, elektrische bedrading ,
leidingen e.d.
Normaal onderhoud aan dorpshuizen valt niet onder
deze deelverordening.
Artikel 5, lid 2
Het gaat hierbij om inzet van vrijwilligers bij activiteiten ten behoeve van het groot onderhoud, verbouwingen of aanpassingen aan een dorpshuis.
Overig
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een
door gedeputeerde staten vast te stellen aanvraagformulier.

Uitgegeven op 25 januari 2006.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, Provinciesecretaris.
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Directie/sector: SHV/SUB/A en BEL/JZW
Contactpersonen: F. van Kessel (tel.023-5143672) en
M. Heesakkers (tel. 023-5144646)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

