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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening organisatiekosten vorming basisbibliotheken 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 30 oktober 2006, onder nr. 9, het volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
■ overwegende dat de Deelverordening organisatiekosten vorming basisbibliotheken Noord-Holland 2006 aangepast
dient te worden in het kader van rechtmatigheid;
■ gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
■ gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten vast te stellen de Deelverordening organisatiekosten vorming basisbibliotheken Noord-Holland 2007.
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Paragraaf 1, wie, wat en wanneer

Artikel 5, beslistermijnen Gedeputeerde Staten

Artikel 1, doelgroep
Subsidie op grond van deze deelverordening kan worden
verstrekt aan basisbibliotheken en aan basisbibliotheken
in oprichting, in de zin van het Marsrouteplan 2005-2007
Bibliotheekvernieuwing Noord-Holland, die een verzorgingsgebied van meer dan 45.000 inwoners hebben,
waarvan de directeur, dan wel in het geval van een basisbibliotheek in oprichting de waarschijnlijke directeur, lid
is van het bestuur van de Stichting Overleg Openbaar
Bibliotheekwerk Noord-Holland.

Lid 1, beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidieverlening binnen 10 weken na ontvangst van de
aanvraag.
Lid 2, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidievaststelling binnen 6 maanden na ontvangst van
de aanvraag.

Paragraaf 2, hoeveel en hoe
Artikel 2, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie kan uitsluitend worden verleend in de naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijke kosten
van de volgende activiteiten die betrekking hebben op de
vorming van de basisbibliotheek:
a
inhuur van een kwartiermaker dan wel expertise
ten behoeve van een al dan niet juridische fusie;
b
inschakeling notaris ten behoeve van de realisering
van een al dan niet juridische fusie;
c
inhuur van externe ondersteuning van de personeelsvertegenwoordiging bij adviesaanvragen;
d
ontwikkeling van de huisstijl van de basisbibliotheek.
Artikel 3, weigeringsgronden
a
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de
aanvraag betrekking heeft op een subsidie in de
kosten van activiteiten die zijn verricht vóór
1 januari 2006.
b
Subsidie wordt voorts geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op kosten waarvoor op
grond van een andere verordening subsidie is
verkregen.
Artikel 4, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling
Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
a
In afwijking van artikel 10 lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 kan de
aanvraag voor subsidieverlening gedurende het
gehele jaar in 2006 en 2007 worden ingediend.
b
De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend
op een bij Gedeputeerde Staten verkrijgbaar aanvraagformulier dat door de aanvrager volledig
wordt ingevuld en wordt voorzien van de eventueel in dat formulier gevraagde bijlagen.
Lid 2, aanvraag voor subsidievaststelling
In afwijking van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt de aanvraag voor
subsidievaststelling ingediend binnen twaalf maanden na
de beslissing omtrent subsidieverlening, doch uiterlijk
vóór 1 april 2008.
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Artikel 6, vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.
Artikel 7, verdeling van het beschikbare subsidieplafond
Op de subsidieaanvragen beslissen Gedeputeerde Staten
in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.
Artikel 8, berekening van de subsidie
Lid 1, subsidieverlening
De subsidie bedraagt per jaar maximaal € 40.000,– van
de in aanmerking komende kosten.
Lid 2, maximaal aantal subsidieverleningen
Per basisbibliotheek of basisbibliotheek in oprichting
wordt maximaal éénmaal per jaar subsidie verleend op
grond van deze deelverordening.
Lid 3, voorschotverlening
a
De subsidieontvanger kan een voorschot van ten
hoogste 80% krijgen.
b
In afwijking van de vorige sub en in afwijking van
artikel 23 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, kan een
subsidieontvanger van een subsidiebedrag tot en
met € 10.000,– een voorschot van ten hoogste
100% krijgen.

Paragraaf 3, slotbepalingen
Artikel 9, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 10, intrekken subsidieverordeningen/
regelingen
De Deelverordening organisatiekosten vorming basisbibliotheken Noord-Holland 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 11, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
organisatiekosten vorming basisbibliotheken NoordHolland 2007.

Artikel 12, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
Artikel 13, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2008.

Haarlem, 30 oktober 2006
Provinciale Staten van Noord-Holland.

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

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 14 december 2006
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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