
Besluit van gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 9 november 2005, nr. 2005/53002 tot bekend-
making van de Deelverordening stimulering totstand-
koming basisbibliotheken Noord-Hollands 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 31 oktober 2005, onder nr. 12, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is om de totstand-
koming van basisbibliotheken te bevorderen en voor
dat doel gelden beschikbaar te stellen;

gelezen het provinciale bibliotheekbeleid zoals neer-
gelegd in het ‘Marsrouteplan 2005-2007; Bibliotheek-
vernieuwing Noord-Holland’ en 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 navolgende verordening: 

Deelverordening stimulering totstandkoming
basisbibliotheken Noord-Holland 2005

Doelgroep/Criteria

Artikel 1 

lid 1
Subsidie wordt uitsluitend verleend aan basisbiblio-
theken die tot stand zijn gekomen na 1 januari 2002 tot
uiterlijk 1 januari 2008 door een al dan niet juridische
fusie van één of meer bibliotheken in gemeenten met
meer dan 30.000 inwoners met één of meer bibliotheken
in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners.

lid 2
De inwonersaantallen genoemd in het eerste lid worden
gemeten naar de situatie op 31 december 2003.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 2
Gedeputeerde staten verdelen het subsidieplafond 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 aanvraag
aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag de dag waarop de aangevulde aanvraag is
ontvangen. 

Vorm van de subsidie

Artikel 3
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.

De aanvraag om subsidie 

Artikel 4

lid 1 
In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 wordt een aanvraag
om subsidie ingediend binnen zes maanden na de fusie
als bedoeld in artikel 1. 

lid 2
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een bij
gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier. 

lid 3
Bij de aanvraag worden aan gedeputeerde staten de
volgende documenten overgelegd:
1 bij een juridische fusie: 

a de akte van fusie, en
b bewijs van inschrijving van de fusie in het

handelsregister;
2 bij een niet-juridische fusie: 

a de statuten van de nieuw opgerichte
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rechtspersoon en de hieraan deelnemende
bibliotheken, en

b de inschrijving van deze statuten in het
handelsregister.

Berekening van de subsidie

Artikel 5

lid 1
De subsidie bedraagt eenmalig € 20.000,– per biblio-
theek in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners die
aan de basisbibliotheek als bedoeld in artikel 1 deel-
neemt.

lid 2 
Indien aan de basisbibliotheek als bedoeld in artikel 1
nog een of meerdere bibliotheken in gemeenten met
meer dan 30.000 inwoners deelnemen door een al dan
niet juridische fusie, komt de basisbibliotheek opnieuw
in aanmerking voor het in het eerste lid genoemde
subsidiebedrag, vermenigvuldigd met het aantal van
deze bibliotheken dat op dat moment voor de eerste
maal aan de basisbibliotheek deelneemt. 

Artikel 6
De subsidie die op basis van deze verordening wordt
verstrekt dient te worden aangewend voor de kosten
die gepaard gaan met de ontwikkeling van de basis-
bibliotheek. 

Subsidievaststelling

Artikel 7

lid 1
In afwijking van artikel 18 van de Algemene subsidie-
verordening Noord-Holland 1998 wordt een aanvraag
om vaststelling van de subsidie ingediend binnen 12
maanden na de beslissing omtrent subsidieverlening.

Lid 2
Bij deze aanvraag wordt overgelegd een financiële en
inhoudelijke verantwoording van de bestedingen die
met de subsidie zijn gedaan. 

Slotartikelen

Artikel 8
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze verorde-
ning.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad, waarin zij
is geplaatst.

Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening stimulering totstandkoming basis-
bibliotheken Noord-Holland 2005.

Artikel 11
Deze verordening vervalt na 1 juli 2008.

Haarlem, 9 november 2005. 

Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Toelichting (artikelsgewijs) bij de Deelverordening
stimulering totstandkoming basisbibliotheken Noord-
Holland 2005

Artikel 1
In artikel 1 van deze verordening wordt gesproken over
de totstandkoming van basisbibliotheken na 1 januari
2002 tot uiterlijk 1 januari 2008 door een al dan niet
juridische fusie van één of meer bibliotheken in
gemeenten met meer dan 30.000 inwoners met één of
meer bibliotheken in gemeenten met minder dan 30.000
inwoners. Deze formulering is gebruikt om aan te
haken bij de vormen van samenwerking die boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek mogelijk maakt tussen rechts-
personen. De wet kent dit onderscheid in samenwer-
kingsvormen zoals gezegd.
Enerzijds is samenwerking mogelijk door een zoge-
heten niet-juridische fusie, waarbij de samenwerking
wordt vormgegeven door de oprichting van een nieuwe
rechtspersoon, bijvoorbeeld genaamd federatie of een
samenwerkingsstichting.
De bij deze (nieuwe) rechtspersoon aangesloten stich-
tingen blijven naast deze rechtspersoon voortbestaan en
kunnen zelf in meerdere of mindere mate bepalen
welke taken en bevoegdheden zullen worden neer-
gelegd bij ‘de koepel’ en welke taken en bevoegdheden
zullen blijven worden uitgeoefend door de afzonder-
lijke stichtingen. Anderzijds is samenwerking mogelijk
door het realiseren van een juridische fusie. Bij deze
laatste vorm van samenwerking wordt een geheel
nieuwe rechtspersoon opgericht en houden de oude
stichtingen die door de juridische fusie opgaan in deze
nieuwe rechtspersoon, van rechtswege op te bestaan.
Alle taken en bevoegdheden, het vermogen, etc gaan
over op de nieuwe rechtspersoon.

Uitgegeven op 16 november 2005.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J.A.C.M. Nielen, 
hoofd bureau Kwaliteitszorg van de afdeling Juridische
Zaken.
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