
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 5 juli 2006, nr. 2006/36961, tot bekendmaking
van de wijziging van de Deelverordening sociaal
beleid 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 29 mei 2006, onder nr. 19, het
volgende besluit hebben genomen;

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is in het jaar 2006 een
extra tender uit te schrijven voor subsidieaanvragen in
het kader van de Deelverordening sociaal beleid Noord-
Holland 2005, voor activiteiten die betrekking hebben
op het thema diversiteit, emancipatie en integratie;
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 volgende wijziging van de
Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005

Artikel I
A Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd.

a Na lid 2 wordt, onder vernummering van de
leden 3 tot en met 5 in 4 tot en met 6, een lid 3
ingevoegd, luidende:
Lid 3
Voor activiteiten die betrekking hebben op het
thema diversiteit, emancipatie en integratie zoals
opgenomen in het uitvoeringsprogramma,
wordt de aanvraag, onverminderd het bepaalde
in lid 1, tevens ingediend vóór 1 augustus 2006.

b Lid 6 komt te luiden:
In afwijking van artikel 11 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998
beslissen gedeputeerde staten omtrent de aan-

vragen binnen veertien weken na de in lid 1
en lid 3 genoemde data.

B Aan de artikelgewijze toelichting wordt de
volgende tekst toegevoegd:
Artikel 6, lid 3
Alleen in het jaar 2006 is er een extra ‘ronde’ voor
activiteiten in het kader van het thema ‘diversi-
teit, emancipatie en integratie’.

C In de artikelgewijze toelichting wordt het opschrift
‘Artikel 6, lid 3 onder d’ gewijzigd in: Artikel 6,
lid 4 onder d.

D In de artikelgewijze toelichting wordt het opschrift
‘Artikel 6, lid 3 onder f’ gewijzigd in: 
Artikel 6, lid 4 onder f.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van
plaatsing in het Provinciaal Blad.

Haarlem, 29 mei 2006.

Provinciale Staten voornoemd;

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

Mw. C.A. Peters, griffier.

P
ro

vi
nc

ia
al

bl
ad

42

1

2006



Bijlage: Integrale tekst van de Deelverordening
sociaal beleid Noord-Holland 2005 na wijziging.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Begripsbepaling

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
Uitvoeringsprogramma: het programma ter uitvoering
van het Provinciaal sociaal beleidskader 2005-2008:
‘Welzijn Werkt’.

Doelgroep

Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan maat-
schappelijke organisaties die hun activiteiten richten op
sociale vraagstukken en aan gemeenten.

Uitvoeringsprogramma

Artikel 3

Lid 1
Gedeputeerde staten kunnen het uitvoeringsprogramma
jaarlijks actualiseren. Een besluit tot wijziging van het
uitvoeringsprogramma wordt genomen uiterlijk 1 juli van
het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het besluit
betrekking heeft. Dit besluit wordt gepubliceerd in het
Provinciaal blad.

Lid 2
In afwijking van het eerste lid wordt het uitvoerings-
programma voor 2005 uiterlijk 15 november 2005
gepubliceerd.

Subsidiecriteria

Artikel 4
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activi-
teiten die:
a uitvoering geven aan het onderdeel ontwikkeling

en vernieuwing sociale infrastructuur van het
uitvoeringsprogramma;

b worden uitgevoerd in en zijn gericht op inwoners
van de provincie Noord-Holland, met uit-
zondering van de gemeente Amsterdam;

c van bovenlokale betekenis en overdraagbaar zijn;
d voorzien in tevoren aangegeven, meetbare

resultaten en
e vernieuwend zijn voor Noord-Holland, tenzij het

gaat om de implementatie van ‘good practices’.

Lid 2
In afwijking van het eerste lid onder b, kan subsidie
worden verstrekt voor activiteiten binnen de gemeenten
Amsterdam, voor zover de activiteiten uitvoering geven
aan het thema diversiteit, emancipatie en integratie
zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Weigeringsgronden

Artikel 5
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien naar het
oordeel van gedeputeerde staten:
a op grond van een andere regeling van de provincie

Noord-Holland voor dezelfde activiteit subsidie
is verstrekt;

b subsidie op grond van een andere, meer geëigende,
regeling van de provincie Noord-Holland kan
worden verstrekt of

c een aanvraag wegens het bereiken van het
subsidieplafond niet voor ten minste 50% van
het berekende subsidiebedrag kan worden
gehonoreerd.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 6

Lid 1
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 wordt een aan-
vraag tot het verstrekken van subsidie bij gedeputeerde
staten ingediend voor 1 april van het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft en voor 1 november van het
jaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft.

Lid 2
In afwijking van lid 1 wordt een aanvraag tot het
verstrekken van subsidie voor 2005 uiterlijk ingediend
vóór 1 januari 2005.

Lid 3
Voor activiteiten die betrekking hebben op het thema
diversiteit, emancipatie en integratie zoals opgenomen
in het uitvoeringsprogramma, wordt de aanvraag,
onverminderd het bepaalde in lid 1, tevens ingediend
vóór 1 augustus 2006.

Lid 4
Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen op een
prioriteitenlijst. De volgorde waarin de aanvragen op
deze lijst worden gerangschikt, wordt bepaald door de
mate waarin de activiteiten:
a aansluiten op de thema’s genoemd in het uit-

voeringsprogramma van het betreffende jaar;
b getuigen van draagvlak bij meerdere partijen

door de inzet van mensen of middelen;
c gericht zijn op de inzet van vrijwilligers;
d diversiteit bevorderen;
e gericht zijn op uitvoering door of voor meerdere

gemeenten gezamenlijk;
f aantoonbaar worden medegefinancierd door de

aanvrager of door derden.

Lid 5
Gedeputeerde staten honoreren de aanvragen naar de
volgorde op de prioriteitenlijst.
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Lid 6
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde
staten omtrent de aanvragen binnen veertien weken na
de in lid 1 en lid 3 genoemde data.

Vorm van de subsidie

Artikel 7

Lid 1
Een subsidie op grond van deze verordening is een
projectsubsidie.

Lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.

Aanvraag subsidie

Artikel 8
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend op een bij
gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier.

Berekening van de subsidie

Artikel 9

Lid 1
De subsidie bedraagt voor activiteiten die binnen een
jaar na de start van de activiteiten uitgevoerd worden
ten hoogste 100% van de kosten die voor subsidie in
aanmerking komen tot een maximaal subsidiebedrag
van € 150.000,–.

Lid 2
Voor activiteiten die over 2 of 3 jaar verspreid zijn,
bedraagt de subsidie voor de activiteiten in het tweede
en derde jaar na de start van de activiteiten maximaal 50%
van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen
met een maximaal subsidiebedrag van € 75.000,– op
jaarbasis.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Artikel 10

Lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oordeel
van gedeputeerde staten rechtstreeks met de activiteit
verband houdende kosten.

Lid 2
De kosten van duurzame gebruiksgoederen komen niet
in aanmerking voor subsidie.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 11

Lid 1
De subsidieontvanger is verplicht:
a binnen vijf maanden na de datum van het besluit

tot subsidieverstrekking met de uitvoering van
de activiteit te beginnen en dit schriftelijk aan
gedeputeerde staten te melden;

b binnen drie maanden na afloop van een activi-
teit een inhoudelijk en financieel verslag bij

c gedeputeerde staten in te dienen;
d een wijziging in de financiering van de activiteit

onmiddellijk schriftelijk aan gedeputeerde staten
te melden.

Lid 2
Onverminderd het bepaalde in lid 1 onder a kunnen
gedeputeerde staten verplichtingen opleggen met
betrekking tot de termijn waarbinnen de beoogde
activiteit plaats vindt.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen af-
wijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 13
De Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2002
wordt ingetrokken.

Artikel 14
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.

Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005.

Artikel 16
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

Uitgegeven op 17 juli 2006.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

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