Provinciaal blad 2001-25
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 19 februari 2001, nummer 2001-6319, ter bekendmaking van het besluit van
Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 februari 2001, nummer 4, tot vaststelling van de deelverordening museumondersteuning en
tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 2001;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:
Maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in hun vergadering van 12
februari 2001, onder nummer 4, het navolgende besluit hebben genomen:
besluit

Nr. 4
Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende, dat het in het licht van de Cultuurnota 2001-2004 wenselijk is om de kwaliteit van de musea te handhaven dan wel te
verbeteren en de ontwikkeling en vernieuwing van museale activiteiten te stimuleren;
voorts overwegende, dat het wenselijk is om de kwaliteit van de musea in de provincie Noord-Holland, buiten de gemeente Amsterdam, te
handhaven dan wel te verbeteren, de ontwikkeling en vernieuwing van museale activiteiten te stimuleren en de musea in de provincie
Noord-Holland daartoe te ondersteunen in de uitvoering van de taken op het gebied van cultuurbeheer en cultuurbehoud,
cultuurparticipatie en cultuureducatie.
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 2001
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
museum: een in de provincie Noord-Holland, buiten de gemeente Amsterdam, gezetelde en gevestigde permanente rechtspersoon
in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor
doeleinden van studie, educatie en genoegen, waarbij deze rechtspersoon naar het oordeel van gedeputeerde staten in voldoende mate
de drie volgende hoofdtaken realiseert:
1 documentaire taak: het verzamelen, ordenen of beschikbaar stellen van gegevens met betrekking tot objecten ten behoeve van
beheer, behoud en presentatie;
2 behoudstaak (cultuurbeheer en cultuurbehoud): werkzaamheden gericht op de instandhouding en verbetering van condities
waaronder en de wijze waarop (onderdelen van) de collectie(-s) van het museum of de musea bewaard moeten blijven;
3 publiekstaak, onder te verdelen in:
A cultuurparticipatie: het bevorderen van museumbezoek waarbij met name aandacht wordt besteed aan het verwerven van
nieuwe publieksgroepen en het consolideren van bestaand bezoek;

B cultuureducatie: het bevorderen van de ontwikkeling van methoden om gerichte groepen bezoekers, bijvoorbeeld uit het
onderwijs, op een specifieke, voor het museum geëigende wijze, over de collectie of onderdelen daarvan te informeren;
b
collectie: een verzameling objecten die in haar samenhang inzicht kan verschaffen in bepaalde aspecten van de materiële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving;
c
registratie: het inschrijven in een voortdurend bijgehouden boek, lijst, kaartsysteem of geautomatiseerd gegevensbestand van de in
een museumcollectie op te nemen objecten waarbij tenminste gegevens vermeld worden over identiteit, eigendomsrecht, specifieke
kenmerken en verblijfplaats;
d
inventarisatie: het actueel houden in een inventaris van mutaties in de verblijfplaats, de fysieke toestand en de waarde van de
voorwerpen in het register;
e
documentatie: het bijeenbrengen en ordenen van documenten die het materiële en immateriële bestaan verduidelijken dat van
belang is voor het voorwerp of de groep van voorwerpen;
f
onderzoek: het verzamelen en analyseren van gegevens omtrent (onderdelen van) de collectie;
g
passieve conservering: het geheel van maatregelen en handelingen dat erop is gericht een zo goed mogelijke omgeving te
scheppen voor het bewaren van voorwerpen;
h
actieve conservering: het geheel van maatregelen en handelingen dat erop is gericht de toestand van voorwerpen te consolideren,
geconstateerd verval tegen te gaan en verval, waarvan men de zekerheid heeft dat het zich binnen afzienbare tijd zal voordoen, te
verhinderen;
i
restauratie: het geheel van maatregelen en handelingen en het daaraan voorafgaand onderzoek om beschadigde of gedeeltelijk
verloren gegane voorwerpen in de originele of andere, te voren gedefinieerde, toestand terug te brengen;
j
project: een samenwerkingsverband van, eventueel in meerdere regio’s, gevestigde musea, gericht op een gezamenlijke aanpak
van een nader omschreven museale activiteit of op een innovatieve benadering van een specifiek museaal probleem, waarbij sprake is
van een bepaalde tijdsduur;
k
Noord-Hollands belang: de mate waarin, naar het oordeel van gedeputeerde staten, bij de werkzaamheden, de activiteiten of de
investering sprake is van een aantoonbaar regionaal of provinciaal karakter;
l
adviescommissie: een onafhankelijke commissie, bestaande uit tenminste drie terzake deskundigen die, na een aanvraag daartoe,
aan gedeputeerde staten een oordeel uitbrengt over de inhoudelijke kwaliteit van een in een subsidieaanvraag omschreven
werkzaamheid, activiteit of investering;
m
oordeel over de inhoudelijke kwaliteit: een door de adviescommissie aan gedeputeerde staten uitgebracht schriftelijk advies.
Doelgroep
Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan musea of samenwerkende musea.
Subsidiecriteria museumondersteuning
Artikel 3
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de naar het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten van projecten ten behoeve
van:
a
de aanschaf van voorzieningen ter verbetering van de:
1 inventarisatie;
2 registratie;
3 documentatie
4 vaste presentatie;
b
activiteiten gericht op de verbetering van de:
1 documentaire taak;
2 behoudstaak;
3 publiekstaak.

Subsidiecriteria tijdelijke professionele ondersteuning
Artikel 4
lid 1
Subsidie kan worden verstrekt in de naar het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten van een tijdelijk aan te stellen externe
deskundige ten behoeve van samenwerkende musea of aan een museum, belast met uitvoerende werkzaamheden op het gebied van
inventarisatie, registratie, documentatie, het verrichten van onderzoek, inrichting of herinrichting en de publiekstaak, voor zover de musea
of het museum zelf, aantoonbaar, niet over deskundig personeel beschikken of beschikt, de aanstelling niet langer duurt dan één jaar en
de werkzaamheden uitsluitend ten gunste komen van de musea of het museum.
lid 2
Subsidie kan voorts worden verstrekt indien, naar het oordeel van gedeputeerde staten, genoegzaam wordt aangetoond dat er sprake is
van een verbetering van de specifiek museale taakuitoefening.
Weigeringsgronden
Artikel 5
lid 1
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd
a
ten behoeve van instellingen die behoren tot één van de volgende categorieën:
1 conservatie- en restauratie instellingen, tentoonstellingsruimten die (permanent) in beheer zijn van bibliotheken en archieven;
2 natuurlijke, archeologische en etnografische monumenten en plaatsen, alsmede historische monumenten en plaatsen van
museale aard;
3 bezoekerscentra;
4 natuurreservaten, wetenschappelijke centra en planetaria;
5 instellingen met een levende of natuurlijke collectie, waaronder dierentuinen, botanische tuinen en aquaria, voor zover de
aanvraag betrekking heeft op het levende of natuurlijke deel van de collectie;
b
voor de restauratie van objecten van een collectie;
c
voor de actieve conservering van een collectie, tenzij dit dient om de passieve conservering mogelijk te maken of uit te voeren;
d
voor de aankoop van objecten ten behoeve van een collectie;
e
voor een tijdelijke tentoonstelling;
f
voor een verbouwing van of bouwkundige voorzieningen en verbeteringen aan het gebouw waarin en de terreinen waarop het
museum gevestigd is, daaronder begrepen brand- en beveiligingsinstallaties en -voorzieningen;
g
voor het schrijven of vervaardigen van gedrukte, multimediale en elektronische publicaties voor zowel tijdelijke als permanente
exposities, waaronder de catalogus, folders/flyers, CD’s en Internetpublicaties;
h
voor kantoorartikelen en -inventaris
i
voor exploitatiekosten, waaronder personele kosten bij museumondersteuning;
j
indien, op grond van het door een adviescommissie uitgebracht oordeel over de inhoudelijke kwaliteit, te verwachten valt dat de
inhoudelijke kwaliteit van een in een subsidieaanvraag omschreven werkzaamheid, activiteit of investering onvoldoende zal zijn;
k
indien het projecten of tijdelijke professionele ondersteuning betreft die onderdeel vormen van samenwerkingsafspraken tussen de
provincie Noord- Holland en Noord-Hollandse gemeenten.
lid 2
In geval van aanvragen om subsidie die betrekking hebben op tijdelijke professionele ondersteuning wordt subsidie voorts geweigerd
indien hiermee naar het oordeel van gedeputeerde staten wordt beoogd om structurele personeelsproblemen op te lossen.
Samenwerking met gemeenten
Artikel 6
Subsidieplafonds die betrekking hebben op subsidieverstrekking op basis van deze verordening kunnen, voor een door gedeputeerde
staten jaarlijks vast te stellen omvang, worden betrokken in samenwerkingsafspraken met Noord-Hollandse gemeenten, exclusief de
gemeente Amsterdam.
Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 7
Gedeputeerde staten verdelen het voor tijdelijke professionele ondersteuning beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de
aanvragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de
subsidieaanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvulling van de subsidieaanvraag is ingediend als de dag waarop de
subsidieaanvraag is ingediend.
Artikel 8
lid 1
In afwijking van artikel 10, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, wordt een aanvraag om subsidie voor een
project museumondersteuning dat zal plaatsvinden of zal starten in de eerste helft van een kalenderjaar, vóór 1 oktober van het jaar
daaraan voorafgaand bij gedeputeerde staten ingediend. Indien een aanvraag om subsidie betrekking heeft op een project
museumondersteuning dat zal plaatsvinden of zal starten in de tweede helft van een kalenderjaar, wordt de aanvraag vóór 1 april van dat
jaar bij gedeputeerde staten ingediend.
lid 2
Tijdig ingediende aanvragen om subsidie die voldoen aan de criteria als genoemd in de artikelen 3 en 4 van deze verordening en die
betrekking hebben op museumondersteuning worden door gedeputeerde staten ter inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan de
adviescommissie. 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 dag waarop de aanvraag is aangevuld.
lid 3
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen om subsidie waarover door de adviescommissie een positief inhoudelijk advies is
uitgebracht en die betrekking hebben op museumondersteuning op een prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aanvragen op de
prioriteitenlijst worden gerangschikt, wordt mede bepaald door:
a
de mate van samenwerking tussen de musea, te weten een samenwerkingsverband van:
1 tenminste vijf musea;
2 twee tot en met vier musea;
3 individuele musea;
b
het Noord-Hollands belang van de werkzaamheden, activiteiten of investeringen.
lid 4
Gedeputeerde staten verdelen het voor museumondersteuning beschikbare bedrag in de volgorde van de rangschikking zoals door hen
opgenomen op de in het tweede lid genoemde prioriteitenlijst.
lid 5
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde staten gelijktijdig omtrent de
tijdig ingediende aanvragen om subsidie die betrekking hebben op museumondersteuning binnen 10 weken na het sluiten van de
indieningstermijnen.
Vorm van subsidie
Artikel 9
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een projectsubsidie.
lid 2
Een subsidie van meer dan ƒ 5.000,– (_ 2.269,–) wordt verleend in de vorm van een tekortsubsidie.
Berekening van de subsidie
Artikel 10
lid 1

De subsidie voor een project museumondersteuning ten behoeve van een individueel museum bedraagt 50% van de door gedeputeerde
staten aanvaardbaar geachte kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van ƒ 100.000,– (_ 45.378,–).
lid 2
De subsidie voor een project museumondersteuning waarin twee tot en met vier musea met elkaar samenwerken bedraagt 50% van de
door gedeputeerde staten aanvaardbaar geachte kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van ƒ 100.000,– (_ 45.378,–).
lid 3
De subsidie voor een project museumondersteuning waarin tenminste vijf musea met elkaar samenwerken bedraagt 50% van de door
gedeputeerde staten aanvaardbaar geachte kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van ƒ 250.000,– (_ 113.445,–).
lid 4
De subsidie voor tijdelijke professionele ondersteuning bedraagt maximaal 80% van de door gedeputeerde staten aanvaardbaar geachte
kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van ƒ 20.000,– (_ 9.076,–).
De aanvraag om subsidie
Artikel 11
lid 1
Een aanvraag om subsidie bedoeld voor tijdelijke professionele ondersteuning, wordt uiterlijk drie maanden voor het begin van de
werkzaamheden van de externe deskundige bij gedeputeerde staten ingediend.
lid 2
De aanvraag om subsidie wordt in tweevoud ingediend op een bij gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier.
Subsidievaststelling
Artikel 12
Bij de aanvraag om subsidievaststelling als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
wordt tevens een inhoudelijk en financieel verslag van de gesubsidieerde werkzaamheden, activiteiten of investeringen overgelegd.
Slot- en overgangsartikelen
Artikel 13
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 14
lid 1
Aanvragen om subsidie welke vóór de inwerkingtreding van deze verordening met inachtneming van artikel 9, eerste lid, van de
Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998 zijn ingediend, en welke activiteiten
betreffen die plaatsvinden in de eerste helft van het kalenderjaar 2001, worden beoordeeld met inachtneming van de bepalingen van de
Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998.
lid 2
Aanvragen om subsidie welke vóór de inwerkingtreding van deze verordening met inachtneming van artikel 9, eerste lid, van de
Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998 zijn ingediend, en welke activiteiten
betreffen de plaatsvinden in de tweede helft van het kalenderjaar 2001, worden beoordeeld met inachtneming van het in deze verordening
bepaalde.
lid 3
Aanvragen om subsidie welke vóór de inwerkingtreding van deze verordening met inachtneming van artikel 9, tweede lid, van de
Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998 zijn ingediend, worden beoordeeld
met inachtneming van het in de Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998
bepaalde.
Artikel 15

De Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning Noord-Holland 1998 wordt ingetrokken.
Artikel 16
Deze verordening treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst.
Artikel 17
Deze verordening wordt aangehaald als: Deelverordening museumondersteuning en tijdelijke professionele ondersteuning NoordHolland 2001.
Artikel 18
Deze verordening vervalt op 1 januari 2006.
Haarlem, 12 februari 2001
Provinciale Staten voornoemd,
H.M. Meijdam, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.
Uitgegeven op 27 maart 2001
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens hen
De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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