
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 26 april 2006, nr. 2006-23280 tot
bekendmaking van de Deelverordening Infra-
structuur bibliotheekwerk 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 24 april 2006, onder nr. 15, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het noodzakelijk is ter uitvoering van
de projectnota ‘Investeren in basisbibliotheken’ in het
kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland
en het Marsrouteplan 2005-2007 Bibliotheek-
vernieuwing Noord-Holland een wettelijk voorschrift in
het leven te roepen dat regelt voor welke activiteiten op
het gebied van de fysieke en digitale infrastructuur ten
behoeve van basisbibliotheken subsidies kunnen
worden verstrekt;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuurs-
recht;

gelet op artikel 145 Provinciewet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening: Deel-
verordening Infrastructuur bibliotheekwerk Noord-
Holland 2006

Doelgroep

Artikel 1
Subsidie op grond van deze deelverordening kan
worden verstrekt aan basisbibliotheken en aan basis-
bibliotheken in oprichting, in de zin van het Mars-
routeplan 2005-2007 Bibliotheekvernieuwing Noord-
Holland, die een verzorgingsgebied van meer dan

45.000 inwoners hebben en die zijn aangesloten bij de
Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-
Holland.

Subsidiecriteria

Artikel 2

lid 1
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van
afstemming van computersystemen die verband houdt
met de totstandkoming van de basisbibliotheek.

lid 2 
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van de
aanschaf van inname- en uitleenstations, sorteer-
voorzieningen, landelijke lenerspassen, labels in objecten
en implementatie- en opleidingskosten, noodzakelijk
voor het invoeren van zelfbediening.

lid 3
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van
bouwkundige aanpassingen aan bibliotheekgebouwen
die het gevolg zijn van het vormen van een basis-
bibliotheek, voor de kosten van bouwkundige aan-
passingen die samenhangen met de uitvoering van de
Vernieuwingsagenda zoals genoemd in het Mars-
routeplan 2005-2007 Bibliotheekvernieuwing Noord-
Holland, alsmede voor de kosten van bouwkundige
aanpassingen aan andere dan bibliotheekgebouwen die
nodig zijn voor het onderbrengen van een bibliotheek-
functie in samenwerking met andere functies in deze
gebouwen

lid 4
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van de
totstandkoming van bibliotheekvoorzieningen die de
spreiding en het bereik van bibliotheekwerk in woon-
kernen kleiner dan 5000 inwoners bevorderen.

Weigeringsgronden

Artikel 3
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a met de activiteiten waarvoor subsidie wordt
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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;

c de gemeente waarin de gesubsidieerde activiteiten
plaatsvinden geen verplichting heeft aangegaan
zoals neergelegd in de ‘Verklaring hoogte subsidie
openbare bibliotheek conform instap- en richt-
lijnniveau’ van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en geen Vernieuwingsagenda hebben
ingediend;

d de aanvrager op grond van deze regeling reeds
subsidie heeft ontvangen en door honorering van
de aanvraag een totaalbedrag hoger dan
€ 300.000,– op grond van deze regeling zou ont-
vangen.

Berekening van de subsidie

Artikel 4

lid 1
De subsidie op grond van artikel 2, eerste lid bedraagt
75% van de door gedeputeerde staten aanvaardbaar
geachte kosten met een maximum van € 10.000,– per
basisbibliotheek.

lid 2
De subsidie op grond van artikel 2, tweede lid bedraagt
50% van de door gedeputeerde staten aanvaardbaar
geachte kosten met een maximum van € 30.000,– per
vestiging van de basisbibliotheek.

lid 3
De subsidie op grond van artikel 2, derde lid bedraagt
75% van de door gedeputeerde staten aanvaardbaar
geachte kosten met een maximum van € 100.000,–.

lid 4
De subsidie op grond van artikel 2, vierde lid bedraagt
75 % van de door gedeputeerde staten aanvaardbaar
geachte kosten met een maximum van € 50.000,–.

lid 5 
Indien een aanvrager reeds eerder op grond van deze
regeling subsidie heeft ontvangen, en het totaalbedrag
aan subsidies zou door toepassing van de artikelen 1 tot
en met 4 van dit artikel hoger worden dan € 300.000,–
wordt de subsidie zodanig berekend dat het totaal-
bedrag aan subsidies niet hoger wordt dan € 300.000,–.

Verdeling van de subsidieplafonds

Artikel 5

lid 1
Gedeputeerde staten stellen ten behoeve van deze
subsidieregeling vier subsidieplafonds vast: één
subsidieplafond voor elk lid van artikel 2.

lid 2
Gedeputeerde staten verdelen de subsidiebedragen in
volgorde van ontvangst van de ingediende subsidie-
aanvragen. Wanneer de aanvrager op grond van
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen
geldt als datum van ontvangst de dag waarop de aan-
vraag is aangevuld.

lid 3
In afwijking van artikel 11 van de ASN beslissen
Gedeputeerde staten binnen 16 weken na ontvangst
van de aanvraag.

lid 4
Gedeputeerde staten kennen jaarlijks per aanvrager
slechts één aanvraag toe per subsidiecategorie zoals
beschreven in artikel 2.

Vorm van de subsidie

Artikel 6
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 7
De subsidieaanvrager is verplicht binnen één jaar na het
besluit tot subsidieverlening te starten met de activi-
teiten waarvoor subsidie is verleend.

Artikel 8
In bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde
staten afwijken van het bepaalde in één of meer
bepalingen van deze verordening.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006
en vervalt op 31 december 2009.

Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening Infrastructuur bibliotheekwerk
Noord-Holland 2006.
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Haarlem, 24 april 2006 

Provinciale Staten voornoemd,

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

Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 3 mei 2006

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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