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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 26 oktober 2004, nr. 2004-44116;
■
Ter bekendmaking van het besluit van Provinciale
Staten van Noord-Holland van 13 september 2004,
nr. 65, tot vaststelling van de Deelverordening
Sociaal Beleid 2005;
■
Ter bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 oktober
2004, nr. 2004-44116, tot vaststelling van het
Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2005-2008.
■
Ter bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 oktober
2004, nr. 2004-44116, om de genoemde deelverordening Sociaal Beleid 2005 gelijktijdig met
het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 20052008 en het aanvraagformulier voor subsidies te
publiceren in een provinciaal blad.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

Maken overeenkomstig artikel 136 van de provinciewet
bekend, dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 13 september, onder nummer 65,
het navolgende besluit hebben genomen:

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Begripsbepaling
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:

Uitvoeringsprogramma: het programma ter uitvoering
van het Provinciaal sociaal beleids-kader 2005-2008:
‘Welzijn Werkt’, waarin onder het hoofdstuk ‘Ontwikkeling en vernieuwing infrastructuur’ als uitvloeisel
van de gekozen thema’s uit het beleidskader en de
benoemde speerpunten, de voor subsidie in aanmerking
komende activiteiten zijn aangeduid.
Doelgroep

Besluit
Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan maatschappelijke organisaties die hun activiteiten richten op sociale
vraagstukken van bovenlokale betekenis.

Nr. 65

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Uitvoeringsprogramma

overwegende, dat het wenselijk is om ter uitvoering
van het door hun college vastgestelde Provinciaal
sociaal beleidskader 2005-2008 : ‘Welzijn Werkt’ activiteiten te subsidiëren die maatschappelijke participatie
bevorderen zodat mensen in staat worden gesteld om
naar eigen inzicht in redelijkheid te leven , sociale relaties
aan te gaan en te onderhouden en te integreren in en deel
te nemen aan de samenleving;

Artikel 3

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
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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 uitvoeringsprogramma voor 2005 uiterlijk 15 november 2005
gepubliceerd.

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

Subsidiecriteria

Lid 3
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 van het uitvoeringsprogramma;
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
een vernieuwend en stimulerend karakter hebben.

Artikel 4
Lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:
a
uitvoering geven aan het onderdeel ontwikkeling
en vernieuwing sociale infrastructuur van het
uitvoeringsprogramma;
b
worden uitgevoerd in en gericht zijn op inwoners
van de provincie Noord-Holland, met uitzondering
van de gemeente Amsterdam;
c
gemeentegrens overstijgend zijn en van regionaal
belang;
d
naar verwachting na voltooiing zullen worden
voortgezet, of waarvan het resultaat overdraagbaar is, en
e
voorzien in tevoren aangegeven, meetbare resultaten.
Lid 2
In afwijking van het eerste lid onder b, kan subsidie
worden verstrekt voor activiteiten binnen de gemeente
Amsterdam, voor zover de activiteiten uitvoering geven
aan het thema diversiteit, emancipatie en integratie zoals
opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Lid 4
Gedeputeerde staten honoreren de aanvragen naar de
volgorde op de prioriteitenlijst.
Lid 5
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde
staten gelijktijdig omtrent de aanvragen binnen veertien
weken na de in lid 1, respectievelijk lid 2 genoemde data.
Vorm van de subsidie
Artikel 7

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.

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

Lid 2
Een subsidie van meer dan € 2500,– 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.

Verdeling van het subsidieplafond

Berekening van de subsidie

Artikel 6

Artikel 9

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

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,–.
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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.

Artikel 16
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

Haarlem, 13 september 2004,
Provinciale staten voornoemd,

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Artikel 10
Lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking de rechtstreeks
met de activiteit verband houdende kosten.

H.H.C.L. Borghouts, voorzitter.
.
Mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 15 november 2004
Lid 2
De aanschafkosten van duurzame gebruiksgoederen
komen niet in aanmerking voor subsidie.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
De provinciesecretaris van Noord-Holland

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 activiteit
een inhoudelijk en financieel verslag bij gedeputeerde staten in te dienen.
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
afwijken 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.

3

49

Toelichting
Subsidiestelsel
Het subsidiestelsel van de provincie Noord-Holland is
opgebouwd uit een algemene subsidieverordening
(Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998)
die algemene regels bevat over subsidiëring en deel(subsidie)verordeningen waarin per beleidsterrein
bijzondere regels zijn opgenomen.
Sociaal beleid
De provincie Noord-Holland heeft op grond van de
Welzijnswet de taak om het uitvoerend welzijnswerk
(sociaal beleid) in de provincie te ondersteunen, te ontwikkelen en vernieuwen.
Provinciaal sociaal beleidskader
In september 2004 hebben provinciale staten het nieuwe
Provinciaal sociaal beleidskader 2005-2008: ‘Welzijn Werkt’
vastgesteld. Onderdeel van het sociaal beleidskader is de
ontwikkeling en vernieuwing van de sociale infrastructuur, waarbij (meerjarige) projectsubsidies aan daarvoor
in aanmerking komende organisaties kunnen worden
verstrekt.

Het sociaal beleidskader kent vijf thema’s:
■
Integraal jeugdbeleid.
■
Wonen, welzijn en zorg.
■
Sport en vrije tijd.
■
Sociaal culturele omgevingskwaliteit.
■
Diversiteit, emancipatie en integratie.
Daarnaast noemt het sociaal beleidskader twee kernpunten (kwaliteitsdragers): vrijwilligers en diversiteit.
Ten aanzien van alle thema’s wil de provincie aandacht
besteden aan de ondersteuning van de vrijwilligers en
aan diversiteit.
Rekening houden met diversiteit betekent rekening
houden met verschillen tussen mensen en groepen
mensen. Voorzieningen en beleid zijn immers bedoeld
voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, sekse,
leeftijd en seksuele voorkeur.
Ontwikkelen en vernieuwen sociale infrastructuur
Voor de financiering van de ontwikkeling en vernieuwing
van de sociale infrastructuur door middel van (meerjarige)
projectsubsidies vormt de ‘Deelverordening sociaal
beleid Noord-Holland 2005’ het juridisch kader.
Meerjarige projecten zijn projecten waarvan de activiteiten over maximaal 3 jaren gespreid zijn. Gelet op de
systematiek van deze subsidieregeling rust de
betalingsverplichting voor de provincie op het jaar
waarin de subsidie wordt verstrekt. De deelverordening
vervangt de deelverordening uit 2002. Een aanvraag
wordt ingediend vóór 1 november van het jaar dat
voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft. Voor het jaar 2005 wordt een aanvraag
ingediend vóór 1 januari 2005.
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Uitvoeringsprogramma
Het sociaal beleidskader 2001-2004 ging uit van een
door gedeputeerde staten vast te stellen jaarprogramma
sociaal beleid. Op basis van de daarmee de afgelopen
jaren opgedane ervaringen geven we thans de voorkeur
aan een voor de gehele looptijd van het sociaal beleidskader geldend uitvoeringsprogramma sociaal beleid.
Dit programma wordt door Gedeputeerde Staten vastgesteld en kan gedurende de looptijd ervan van jaar tot
jaar worden gewijzigd c.q. geactualiseerd. Deze
wijzigingen worden gepubliceerd in het provinciaal
blad. Conform het nieuwe beleidskader omvat het
uitvoeringsprogramma het gehele spectrum van het
sociaal beleidskader: ondersteuning, ontwikkeling,
innovatie en overdracht van activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op de bevordering van maatschappelijke participatie zodat mensen in staat worden gesteld
om naar eigen inzicht in redelijkheid te leven, sociale
relaties aan te gaan en te onderhouden, te integreren in
en deel te nemen aan de samenleving. De deelverordening heeft betrekking op een onderdeel van het
uitvoeringsprogramma, namelijk het verstrekken van
(meerjarige) projectsubsidies.
Aanvraagformulier
Voor het aanvragen van een projectsubsidie moet de
aanvrager gebruik maken van het daarvoor bedoelde
aanvraagformulier. Op dit formulier worden de in de
deelverordening gebruikte termen zoals vernieuwing
en overdracht uitgelegd en toegelicht. Het
aanvraagformulier verschijnt gelijktijdig met het
uitvoeringsprogramma c.q. de wijziging/ actualisatie
daarvan.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

Maken overeenkomstig artikel 136 van de provinciewet
bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
in hun vergadering van 26 oktober, onder nummer
2004-44116, het navolgende besluit hebben genomen:
■
vaststelling van het Uitvoeringsprogramma
Sociaal Beleid 2005-2008;
■
het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 20052008 gelijktijdig te publiceren met de Deelverordening Sociaal Beleid 2005 en het aanvraagformulier
voor subsidies.
Zie voor besluit de bijlagen.
Haarlem,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.H.C.L. Borghouts, voorzitter
.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.

Uitgegeven op 15 november 2004.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

De provinciesecretaris van Noord-Holland.

Afdeling: Subsidies
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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