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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009, nr. 
2008-55541, tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling cultuureducatie: 
flitsregeling basisscholen 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 wenselijk is in het kader  
van de Cultuurnota 2009 ‘cultuur op de kaart’  
te komen tot een subsidieregeling die de tot-
standkoming van cultuureducatieve activiteiten 
op basisscholen stimuleert;

gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene 
sub-sidieverordening Noord-Holland 2009;

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings-
regeling cultuureducatie: flitsregeling basis-
scholen 2009.

Artikel 1  Doelgroep

Lid 1
Subsidie op grond van deze regeling kan worden  
verstrekt aan Noord-Hollandse basisscholen 
buiten de gemeente Amsterdam die cultuur-
educatieve activiteiten organiseren in Noord-
Holland buiten de gemeente Amsterdam. 

Lid 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt 
aan basisscholen waar een interne cultuur-
coördinator werkzaam is die in het bezit is van  
het landelijk certificaat interne cultuur-
coördinator en een schoolbeleidsplan hebben 
waarin cultuureducatie is opgenomen.

Artikel 2  Activiteiten
Subsidie op grond van deze regeling wordt 
verstrekt voor de realisering van activiteiten 
op het gebied van de kunsteducatie, 

erfgoededucatie of media-educatie, waarbij de  
aanvrager samenwerkt met tenminste één  
culturele instelling of tenminste één profes-
sionele kunstenaar. 

Artikel 3  Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien: 
a  de activiteit waarvoor subsidie wordt aan-

gevraagd uitsluitend de inhuur van een 
vakdocent, de eenmalige uitkoop van een 
professionele podiumkunstvoorstelling dan-
wel de inkoop van geprogrammeerd regulier 
aanbod van een culturele instelling betreft;

b  de activiteit op grond van een andere provin-
ciale regeling subsidie heeft ontvangen;

c  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt 
gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is 
ontvangen.

Artikel 4  Procedurebepalingen  

Lid 1  Aanvraagperiode
Een aanvraag om subsidie dient door ons te 
zijn ontvangen uiterlijk vier weken voor het 
begin van de activiteit waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd.

Lid 2  Beslistermijn
Wij beslissen binnen vier weken na ontvangst 
van de aanvraag om subsidie.

Lid 3
Over aanvragen om subsidie die worden ont-
vangen in de periode tussen 15 november en 
31 december beslissen wij uiterlijk op 1 februari 
van het daarop volgende jaar.

Artikel 5  Berekening van de subsidie

Lid 1
De subsidie bedraagt 75% van de door ons nood-
zakelijk geachte kosten van de activiteit met een 
maximum van € 4.000,– per aanvraag.

Lid 2
Indien de subsidie wordt verstrekt voor een 
activiteit waarvoor de aanvrager reeds eerder 
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een subsidie op grond van deze regeling heeft 
gekregen bedraagt de subsidie 50% van de door 
ons noodzakelijk geachte kosten.

Lid 3
Per aanvrager kan per jaar niet meer dan € 8.000,– 
subsidie worden verstrekt.

Artikel 6  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling

Lid 1
Jaarlijks stellen wij het subsidieplafond dat voor  
deze regeling geldt voor het volgende kalender-
jaar vast.

Lid 2
Aanvragen worden behandeld in 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 7  Verplichting
De subsidieontvanger is verplicht de activiteiten 
uit te voeren binnen zes maanden na 
verstrekking van de subsidie.

Artikel 8  Slotbepalingen

Lid 1
Deze regeling 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 2012.

Lid 3
Deze uitvoeringsregeling kan worden 
aangehaald als Cultuureducatie: Flitsregeling 
basisscholen 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.
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