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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 22 mei 2007, nr. 2007-6351 ter
bekendmaking van de vaststelling van het
subsidieplafond 2007 ingevolge artikel 4:27,
juncto 3:42 Awb.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken over
eenkomst artikel 4:27 van de Algemene wet bestuurs
recht bekend dat zij het subsidieplafond voor de
Deelverordening voortijdig schoolverlaten PO/VMBO/
MBO Noord-Holland 2007 voor 2007 hebben vast
gesteld op € 800.000,–.
Het subsidieplafond voor 2007 wordt als volgt
onderverdeeld:
1
Sluitende registratie € 100.000,–
2
Aansluiting po, vmbo en mbo € 500.000,–
3
Definitieve schoolverlaters € 200.000,–

Haarlem, 22 mei 2007.
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

T. Kampstra, loco-provinciesecretaris.

Uitgegeven op 11 juli 2007.
De provinciesecretaris van Noord-Holland.



Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 22 mei 2007, nr. 2007-6351 ter
bekendmaking van het besluit van Provinciale
Staten van Noord-Holland van 2 juli 2007, nr. 48
tot vaststelling van de Deelverordening voor
tijdig schoolverlaten PO/VMBO/MBO 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 2 juli 2007, nr. het navolgende
besluit hebben genomen:
Besluit

Deelverordening voortijdig schoolverlaten PO/
VMBO/MBO Noord-Holland 2007

Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1 begripsomschrijvingen
In deze deelverordening wordt verstaan onder:
a
po: Praktijk Onderwijs;
b	vmbo: Voorbereidend Middelbaar Beroeps
onderwijs;
c
mbo: Middelbaar Beroepsonderwijs;
d
RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

Paragraaf 2 Wie, wat, wanneer en hoeveel en hoe
Hoofdstuk 1 Sluitende registratie

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende dat het wenselijk is in 2007 activiteiten te
subsidiëren die gericht zijn op het voorkomen van voor
tijdig schoolverlaten en het realiseren van een sluitende
registratie van voortijdig schoolverlaten in de RMCregio’s, het verbeteren van de aansluitingen tussen po,
vmbo, mbo en de arbeidsmarkt, alsmede het aanbieden
van aangepaste werktrajecten of werkervaringsplekken
aan jongeren die hun po-, vmbo- of mbo-schoolloop
baan definitief hebben afgebroken, met het doel hen toe
te leiden naar de arbeidsmarkt;
gelezen de Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs 20042007, zoals vastgesteld op 1 juni 2004;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

Artikel 2 doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan RMC’s in de
(sub)regio’s Waterland, Kop van Noord-Holland
Noord, Kop van Noord-Holland Zuid en NoordKennemerland.
Artikel 3 activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten
die gericht zijn op het sluitend maken van de registratie
van schooluitval op vmbo- of mbo-scholen in de regio’s
waar deze registratie nog niet sluitend is. Deze activi
teiten dienen na afloop te leiden tot een structurele
sluitende registratie van schooluitval op vmbo- en/of
mbo- scholen in de desbetreffende regio’s.
Artikel 4 weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	de activiteit niet in de provincie Noord-Holland
wordt uitgevoerd;
b	op grond van een andere regeling van de
provincie Noord-Holland voor dezelfde activiteit
subsidie is verstrekt.
Artikel 5 aanvraag voor subsidieverlening en voorschot

besluiten vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening voortijdig schoolverlaten PO/
VMBO/MBO Noord-Holland 2007.

Lid 1 aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van het gestelde in artikel 10, lid 1 van de
Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998
moeten de aanvragen om subsidieverlening in de periode
van 1 juli tot 25 september 2007 door gedeputeerde
staten zijn ontvangen.

De subsidieaanvraag wordt ingediend op een bij
gedeputeerde staten verkrijgbaar aanvraagformulier
dat door de aanvrager word ingevuld en voorzien is
van de in dat formulier gevraagde bijlagen.
Lid 2 aanvraag voor voorschotverlening
Op verzoek van de aanvrager kunnen voorschotten
worden verleend tot ten hoogste 80% van het in de
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beschikking tot verlening van de subsidie vermelde
bedrag.
Artikel 6 verplichtingen van de subsidieontvanger
Lid 1 verplichtingen
De subsidieontvanger is verplicht:
a	binnen vijf maanden na de datum van het besluit
tot subsidieverstrekking met de uitvoering van de
activiteit aan te vangen en dit schriftelijk aan
gedeputeerde staten te berichten;
b	binnen drie maanden na afloop van de activiteit
een verzoek tot vaststelling van de subsidie bij
gedeputeerde staten in te dienen.
Lid 2 overlegging bescheiden
Bij een aanvraag tot subsidievaststelling zoals bedoeld
in artikel 18, lid 1 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 1998 wordt overgelegd:
a	een inhoudelijk verslag met de resultaten van de
gesubsidieerde activiteit;
b	een financiële verantwoording waaruit het totaal
van inkomsten en uitgaven voor deze activiteit
blijkt. De opstelling van de financiële verant
woording komt overeen met de opstelling van de
eerder ingediende begroting;
c	een accountantsverklaring indien gedeputeerde
staten daar om vragen.
Lid 3 overige verplichtingen
Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel
kunnen gedeputeerde staten verplichtingen opleggen
met betrekking tot de termijn waarbinnen de beoogde
activiteit moet plaatsvinden. Gedeputeerde staten kunnen
bij hun besluit tot subsidieverstrekking aan de subsidie
ontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot
de wijze waarop tijdens en na afloop van het uitvoeren
van de activiteit hieromtrent moet worden gerappor
teerd.
Artikel 7 beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1 beslissing over subsidieverlening
In afwijking van het gestelde in artikel 11 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
beslissen gedeputeerde staten uiterlijk 15 december
2007 over alle subsidieaanvragen.
Lid 2 beslissing over subsidievaststelling
Overeenkomstig artikel 19, lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 stellen
gedeputeerde staten een tekortsubsidie vast binnen
9 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend.

Artikel 9 berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de door
gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten met
een maximum van € 25.000,– per aanvraag voor de in
artikel 3 van dit hoofdstuk genoemde activiteiten.
Artikel 10 kosten die voor subsidie in aanmerking
komen
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oor
deel van gedeputeerde staten rechtstreeks met de
activiteit verband houdende noodzakelijke kosten.

Hoofdstuk 2 Aansluiting po, vmbo en mbo
Artikel 2 doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:
a	vmbo- en mbo-onderwijsinstellingen
gezamenlijk;
b	regionale samenwerkingsverbanden van po-,
vmbo- of mbo-onderwijsinstellingen;
c	po-instellingen in samenwerking met overige
belanghebbenden.
Artikel 3 activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten
die gericht zijn op het verminderen van schooluitval op
po-, vmbo- of mbo-scholen door:
a	de aansluiting van het vmbo- op het mbo-onder
wijs aantoonbaar te verbeteren door de samen
hang tussen het curriculum van het vmbo- en het
mbo- onderwijs te optimaliseren; of
b	de aansluiting van het po- of vmbo- en het mboonderwijs op de arbeidsmarkt aantoonbaar te
verbeteren.
Artikel 4 weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
de activiteit financieel niet haalbaar is;
b	de activiteit niet in de provincie Noord-Holland
wordt uitgevoerd;
c	op grond van een andere regeling van de provincie
Noord-Holland voor dezelfde activiteit subsidie
is verstrekt;
d	samenwerkende partijen bij aanvraag geen onder
tekende samenwerkingsovereenkomst over
leggen;
e	subsidie wordt gevraagd voor activiteiten die op
het moment van de aanvraag reeds zijn gestart;
f	een aanvraag wegens het bereiken van het subsidie
plafond niet voor ten minste 50% van het berekende
subsidiebedrag kan worden gehonoreerd.
Artikel 5 aanvraag voor subsidieverlening en voorschot

Artikel 8 vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van dit hoofdstuk is een project
subsidie die wordt verleend in de vorm van een tekort
subsidie.



Lid 1 aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van het gestelde in artikel 10, lid 1 van de
Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998
moeten de aanvragen om subsidieverlening in de
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periode van 1 juli tot 25 september 2007 door gedepu
teerde staten zijn ontvangen.
De subsidieaanvraag wordt ingediend op een bij
gedeputeerde staten verkrijgbaar aanvraagformulier dat
door de aanvrager volledig wordt ingevuld en wordt
voorzien van de in dat formulier gevraagde bijlagen.
Lid 2 aanvraag voor voorschotverlening
Op verzoek van de aanvrager kunnen voorschotten
worden verleend tot ten hoogste 80% van het in de
beschikking tot verlening van de subsidie vermelde
bedrag.

Lid 2 beslissing over subsidievaststelling
Overeenkomstig artikel 19, lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 stellen
gedeputeerde staten een tekortsubsidie vast binnen
9 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend.
Artikel 8 vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van dit hoofdstuk is een project
subsidie die wordt verleend in de vorm van een tekort
subsidie.
Artikel 9 verdeling van het beschikbare subsidie
plafond

Artikel 6 verplichtingen van de subsidieontvanger
Lid 1 verplichtingen
De subsidieontvanger is verplicht:
a	binnen vijf maanden na de datum van het besluit
tot subsidieverstrekking met de uitvoering van de
activiteit aan te vangen en dit schriftelijk aan
gedeputeerde staten te berichten;
b	binnen drie maanden na afloop van de activiteit
een verzoek tot vaststelling van de subsidie bij
gedeputeerde staten in te dienen.
Lid 2 overlegging bescheiden
Bij een aanvraag tot subsidievaststelling zoals bedoeld
in artikel 18, lid 1 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 wordt overgelegd:
a	een inhoudelijk verslag met de resultaten van de
gesubsidieerde activiteit;
b	een financiële verantwoording waaruit het totaal
van inkomsten en uitgaven voor deze activiteit
blijkt. De opstelling van de financiële verant
woording komt overeen met de opstelling van de
eerder ingediende begroting;
c	een accountantsverklaring indien gedeputeerde
staten daar om vragen.
Lid 3 overige verplichtingen
Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel
kunnen gedeputeerde staten verplichtingen opleggen
met betrekking tot de termijn waarbinnen de beoogde
activiteit moet plaatsvinden. Gedeputeerde staten kunnen
bij hun besluit tot subsidieverstrekking aan de subsidie
ontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot
de wijze waarop tijdens en na afloop van het uitvoeren
van de activiteit hieromtrent moet worden gerapporteerd.
Artikel 7 beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1 beslissing over subsidieverlening
In afwijking van het gestelde in artikel 11 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
beslissen gedeputeerde staten uiterlijk 15 december
2007 over alle subsidieaanvragen.



Lid 1 rangschikking van de aanvragen
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rangschikken
gedeputeerde staten de aanvragen die voor subsidie in
aanmerking komen op een prioriteitenlijst. De volgorde
op deze lijst wordt, in aflopend gewicht, bepaald door
de volgende criteria:
a	prijs-kwaliteitverhouding van de projectkosten
per leerling;
b
een hoog percentage cofinanciering;
c	de betrokkenheid van de docenten bij de acti
viteit;
d	de betrokkenheid van de werkgevers op de
regionale of provinciale arbeidsmarkt;
e
de regionale spreiding van de activiteiten;
f	de mogelijkheid van continuering van de acti
viteit na afloop van de subsidie.
Lid 2 honorering van de aanvragen
De aanvragen worden, met inachtneming van artikel 4
sub f van dit hoofdstuk, gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.
Artikel 10 berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste 60% van de door
gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten tot
een maximum van € 50.000,– per aanvraag voor de in
artikel 3 van dit hoofdstuk genoemde activiteiten.
Artikel 11 kosten die voor subsidie in aanmerking
komen
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oor
deel van gedeputeerde staten rechtstreeks met de acti
viteit verband houdende noodzakelijke kosten.
Hieronder worden begrepen de naar het oordeel van
gedeputeerde staten redelijk geachte kosten die samen
hangen met de inzet van eigen menskracht.

Hoofdstuk 3 Definitieve schoolverlaters
Artikel 2 doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten,
rechtspersoonlijkheid bezittende brancheorganisaties en
commerciële instellingen en overige rechtspersonen.
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Artikel 3 activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten,
die in samenwerking met werkgevers op de regionale
of provinciale arbeidsmarkt tot stand zijn gebracht en
die gericht zijn op het aanbieden van aangepaste werk
trajecten of werkervaringsplekken aan jongeren die hun
po-, vmbo- of mbo-schoolloopbaan zonder startkwalificatie
hebben afgebroken en geen uitzicht hebben op het her
vatten van hun po-, vmbo- of mbo-schoolloopbaan.
Artikel 4 weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
de activiteit financieel niet haalbaar is;
b	de activiteit niet in de provincie Noord-Holland
wordt uitgevoerd;
c	op grond van een andere regeling van de provincie
Noord-Holland voor dezelfde activiteit subsidie
is verstrekt;
d	samenwerkende partijen bij aanvraag geen
ondertekende samenwerkingsovereenkomst
overleggen;
e	subsidie wordt gevraagd voor activiteiten die op
het moment van de aanvraag reeds zijn gestart;
f	een aanvraag wegens het bereiken van het subsidie
plafond niet voor ten minste 50% van het berekende
subsidiebedrag kan worden gehonoreerd.
Artikel 5 aanvraag voor subsidieverlening en voorschot
Lid 1 aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van het gestelde in artikel 10, lid 1 van de
Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998
moeten de aanvragen om subsidieverlening in de
periode van 1 juli tot 25 september 2007 door gedepu
teerde staten zijn ontvangen.

De subsidieaanvraag wordt ingediend op een bij
gedeputeerde staten verkrijgbaar aanvraagformulier dat
door de aanvrager volledig wordt ingevuld en voorzien
is van de in dat formulier gevraagde bijlagen.
Lid 3 voorschotverlening
Op verzoek van de aanvrager kunnen voorschotten
worden verleend tot ten hoogste 80% van het in de
beschikking tot verlening van de subsidie vermelde
bedrag.
Artikel 6 verplichtingen van de subsidieontvanger
Lid 1 verplichtingen
De subsidieontvanger is verplicht:
a	binnen vijf maanden na de datum van het besluit
tot subsidieverstrekking met de uitvoering van de
activiteit aan te vangen en dit schriftelijk aan
gedeputeerde staten te berichten;
b	binnen drie maanden na afloop van de activiteit
een verzoek tot vaststelling van de subsidie bij
gedeputeerde staten in te dienen.



Lid 2 overlegging bescheiden
Bij een aanvraag tot subsidievaststelling zoals bedoeld
in artikel 18, lid 1 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 1998 wordt overgelegd:
a	een inhoudelijk verslag met de resultaten van de
gesubsidieerde activiteit;
b	een financiële verantwoording waaruit het totaal
van inkomsten en uitgaven voor deze activiteit
blijkt. De opstelling van de financiële verant
woording komt overeen met de opstelling van de
eerder ingediende begroting;
c	een accountantsverklaring indien gedeputeerde
staten daar om vragen.
Lid 3 overige verplichtingen
Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel
kunnen gedeputeerde staten verplichtingen opleggen
met betrekking tot de termijn waarbinnen de beoogde
activiteit moet plaatsvinden. Gedeputeerde staten kunnen
bij hun besluit tot subsidieverstrekking aan de subsidie
ontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot
de wijze waarop tijdens en na afloop van het uitvoeren
van de activiteit hieromtrent moet worden gerappor
teerd.
Artikel 7 beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1 beslissing over subsidieverlening
In afwijking van het gestelde in artikel 11 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
beslissen gedeputeerde staten uiterlijk 15 december 2007
over alle subsidieaanvragen.
Lid 2 beslissing over subsidievaststelling
Overeenkomstig artikel 19, lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 stellen
gedeputeerde staten een tekortsubsidie vast binnen
9 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend.
Artikel 8 vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van dit hoofdstuk is een project
subsidie die wordt verleend in de vorm van een tekort
subsidie.
Artikel 9 verdeling van het beschikbare subsidie
plafond
Lid 1 rangschikking van de aanvragen
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rangschikken
gedeputeerde staten de aanvragen die voor subsidie in
aanmerking komen op een prioriteitenlijst. De volgorde
op deze lijst wordt, in aflopend gewicht, bepaald door
de volgende criteria:
a	prijs-kwaliteitverhouding van de projectkosten
per werktraject of werkervaringplek;
b	lange tijdsduur per werktraject of werkervaring
plek;
c	de betrokkenheid van de werkgevers op de regio
nale of provinciale arbeidsmarkt;
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d
een hoog percentage van cofinanciering;
e
de regionale spreiding van de aanvragen;
f	de mogelijkheid van continuering van de
activiteit na afloop van de subsidie.
Lid 2 honorering van de aanvragen
De aanvragen worden, met inachtneming van artikel 4
sub f van dit hoofdstuk, gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.
Artikel 10 berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de door
gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten tot
een maximum van € 50.000,– per aanvraag voor de in
artikel 3 van dit hoofdstuk genoemde activiteiten.
Artikel 11 kosten die voor subsidie in aanmerking
komen
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het
oordeel van gedeputeerde staten rechtstreeks met de
activiteit verband houdende noodzakelijke kosten.
Hieronder worden begrepen de naar het oordeel van
gedeputeerde staten redelijk geachte kosten die
samenhangen met de inzet van eigen menskracht.

Paragraaf 3 Slotbepalingen
Artikel 12 hardheidsclausule
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze ver
ordening.
Artikel 13 aanhaaltitel
Deze deelverordening wordt aangehaald als:
Deelverordening voortijdig schoolverlaten PO/VMBO/
MBO Noord-Holland 2007.
Artikel 14 datum inwerkingtreding
Deze deelverordening treedt in werking een dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.
Artikel 15 vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2007.

Directie/sector: BEL/JZW
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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