
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van … 2009, nr. 2009-48360, 
tot bekendmaking van de wijziging van de 
Algemene subsidieverordening Noord-
Holland 2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provincie wet bekend dat Provinciale Staten van 
Noord-Holland in hun vergadering van 9 februari 
2009, onder nr. 8, het volgende besluit hebben 
genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten 
van 16 december 2008;

gelet op de invoering van SISA tussen medeover-
heden;

besluiten:

Artikel 7 van de Algemene subsidieverordening 
Noord-Holland 2009 als volgt te wijzigen:

De tekst onder artikel 7 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
Gedeputeerde staten kunnen op verleende subsidie 
voorschotten verstrekken.

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 
2009

artikel 1

lid 1 
Gedeputeerde staten zijn bevoegd tot het nemen 
van besluiten omtrent subsidies.

lid 2 
Gedeputeerde staten kunnen subsidies verstrek-
ken voor activiteiten die bijdragen aan doel stel-
lingen van provinciaal beleid en passen binnen 
de begroting.

lid 3 
Gedeputeerde staten stellen uitvoerings regelingen 
vast waarin de activiteiten waarvoor subsidies 
kunnen worden verstrekt nader bepaald worden 
alsmede de criteria die voor die verstrekking 
gelden.

lid 4 
Gedeputeerde staten stellen subsidieplafonds vast 
en de wijze waarop deze worden verdeeld

artikel 2

lid 1  
Indien gedeputeerde staten van plan zijn subsidies 
te verstrekken voor activiteiten die niet op grond 
van een in het vorige artikel bedoelde uit-
voeringsregeling kunnen worden gesubsidieerd, 
kunnen zij bepalen dat potentiële subsidie-
ontvangers op een door gedeputeerde staten te 
bepalen wijze worden uitgenodigd een aanvraag 
in te dienen. Bij deze uitnodiging bepalen 
gedeputeerde staten welke maatschappelijke 
effecten met de te subsidiëren activiteiten 
worden beoogd.

lid 2 
Gedeputeerde staten maken een keuze uit de 
ingediende aanvragen op basis van de prijs van 
de activiteiten, de kwaliteit ervan en de mate 
waarin de activiteiten bijdragen aan doelstel-
lingen van provinciaal beleid.

artikel 3
Driemaal per jaar, bij het voorleggen van de 
concept voorjaarswijziging en de concept najaars-
wijziging zoals bedoeld in de Verordening finan-
cieel beheer Noord-Holland 2006 alsmede bij het 
overleggen van de jaarrekening en het jaar-
verslag, overleggen gedeputeerde staten een 
overzicht van op grond van deze verordening 
verstrekte subsidies.

artikel 4
Gedeputeerde staten wijzen toezichthouders aan 
die zijn belast met het toezicht op de besteding 
van de verstrekte subsidies en de naleving van de 
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aan de subsidieontvangers opgelegde verplicht-
ingen.

artikel 5
Gedeputeerde staten kunnen de subsidie ontvanger 
ook andere verplichtingen opleggen dan welke 
genoemd worden in artikel 4:37 van de Algemene 
wet bestuursrecht.

artikel 6

lid 1 
In de gevallen, bedoeld in artikel 4:41 van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen gedepu teerde 
staten een door hen te bepalen ver goedings plicht 
opleggen.

lid 2
Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding 
wordt uitgegaan van de waarde van de zaken en 
andere vermogensbestanddelen, waaronder de 
egalisatiereserve, op het tijdstip waarop de ver-
goeding verschuldigd wordt, met dien ver stande 
dat in geval van ontvangst van een schade-
vergoeding voor verlies of beschadiging van 
zaken, wordt uitgegaan van het bedrag dat als 
schadevergoeding door de subsidieontvanger 
wordt ontvangen. Indien het onroerende zaken 
betreft geschiedt de waardebepaling door één of 
drie onafhankelijke deskundigen.

lid 3
Het eerste lid is niet van toepassing indien de 
activiteiten van de subsidieontvanger door een 
derde worden voortgezet en de activa en passiva 
met toestemming van gedeputeerde staten tegen 
boekwaarde aan die derde worden overgedragen.

artikel 7
Gedeputeerde staten kunnen op verleende 
subsidie voorschotten verlenen.

artikel 8
Gedeputeerde staten kunnen artikel 2, tweede lid 
buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor 
zover toepassing, gelet op het belang van het 
bereiken van doelstellingen van provinciaal 
beleid, leidt tot een onbillijkheid van over-
wegende aard.

artikel 9

lid 1
Deze verordening treedt in werking op 
1 januari 2009.  

lid 2
Aanvragen welke zijn ingediend vóór de datum 
van inwerkingtreding van deze verordening 
worden behandeld overeenkomstig de regeling 
die gold ten tijde van de aanvraag.

artikel 10
Deze verordening kan worden aangehaald als 
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 
2009.

Haarlem, 9 februari 2009.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

J.J.M Vrijburg, griffier.

Uitgegeven op 21 augustus 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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