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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 6 januari 2009,
nr. 2008-55541, tot bekendmaking van de
Uitvoeringsregeling groot onderhoud en
verbouwen dorpshuizen Noord-Holland
2009.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 6 januari 2009, onder nr. 1 het volgende
besluit hebben genomen:
overwegende dat het gewenst is de Deelverordening groot onderhoud en verbouwen dorpshuizen Noord-Holland 2008 om te vormen tot
een uitvoeringsregeling en op enkele onderdelen
te actualiseren;
gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
besluiten vast te stellen de volgende Uitvoeringsregeling groot onderhoud en verbouwen
dorpshuizen Noord-Holland 2009.
Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder een dorpshuis: een algemeen toegankelijk gebouw met
een sociaal-culturele functie, waarin de ontmoetingsfunctie centraal staat en dat voorziet in
de behoeften aan ruimten voor activiteiten
en dienstverlening op maatschappelijke en
aanverwante terreinen ten dienste van de
bewoners en bezoekers van een woonkern.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden
verstrekt aan exploitanten van een dorpshuis in
een woonkern in Noord-Holland met een inwonertal kleiner dan 15.000.
Artikel 3 Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het verrichten van groot onderhoud aan een dorpshuis,
waaronder begrepen aanpassingen en



verbouwingen, die leiden tot betere gebruiksmogelijkheden van het dorpshuis.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	met de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is
ontvangen;
b	naar ons oordeel de activiteiten waarvoor
subsidie wordt gevraagd financieel niet
haalbaar zullen zijn, danwel de exploitatie
van het dorpshuis voor de komende twee jaar
niet haalbaar zal zijn;
c	op grond van deze regeling, of de Deelverordening groot onderhoud en verbouwen
dorpshuizen Noord-Holland 2006-2010 reeds
een subsidie voor het betreffende dorpshuis
is verstrekt;
d	op grond van een andere provinciale regeling
reeds subsidie is verstrekt voor dezelfde
activiteit;
e	door verhuur of pacht van ruimten door het
dorpshuis de functie van het dorpshuis niet
langer voldoende gewaarborgd is.
Artikel 5 Procedurebepalingen
Lid 1 Indiening aanvraag om subsidie
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn
ontvangen uiterlijk 13 weken voor het begin
van de activiteiten waarvoor subsidie wordt
aangevraagd.
Lid 2 Aanvraag om vaststelling
Aanvragen om vaststelling van de subsidie
worden ingediend binnen 13 weken na afloop
van de activiteit waarvoor subsidie is verleend.
Lid 3 Beslistermijn subsidieverlening
Wij beslissen over de ingediende aanvragen
binnen 13 weken na de datum genoemd in het
eerste lid.
Lid 4 Beslistermijn subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling
binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag
daartoe.
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Lid 5
Over aanvragen die worden ontvangen in de
periode 1 november en 31 december beslissen wij
uiterlijk op 15 maart van het daarop volgende
jaar.
Artikel 6 Berekening van de subsidie
Lid 1
De subsidie bedraagt 50% van de door ons noodzakelijk geachte kosten, met een maximum van
€ 75.000,–.
Lid 2
Bij het bepalen van de noodzakelijk geachte
kosten waarderen wij de eventuele inzet van
vrijwilligers op € 20,– per uur.
Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van
verdeling
Lid 1
Jaarlijks stellen wij het subsidieplafond dat voor
deze regeling geldt voor het volgende kalenderjaar vast.
Lid 2
Aanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. 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 datum waarop de aanvraag is
aangevuld.
Artikel 8 Verplichtingen
De subsidieontvanger is verplicht binnen één
jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking
een aanvang te maken met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, en binnen twee jaar na
aanvang van de activiteiten deze af te ronden.
Indien een van deze termijnen overschreden
worden is de subsidieontvanger verplicht ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Artikel 9 Slotbepalingen
Lid 1
Deze verordening treedt in werking op de dag na
publicatie in het Provinciaal blad en werkt terug
tot 1 januari 2009.
Lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2009.
Lid 3
Deze verordening wordt aangehaald als:
Uitvoeringsregeling groot onderhoud
dorpshuizen Noord-Holland 2009.



Haarlem, 6 januari 2009.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 15 januari 2009.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

