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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009, nr. 
2008-55541, tot bekendmaking van de 
tijdelijke Uitvoeringsregeling begeleiding 
amateurkoren 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 wij het wenselijk achten de  
subsidiering van de begeleiding van amateur-
koren, die in het kader van de Cultuurnota 2009 
‘cultuur op de kaart’ wordt beëindigd, nog gedu-
rende een half jaar voort te zetten;

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

besluiten vast te stellen de volgende Tijdelijke 
uitvoeringsregeling begeleiding amateurkoren 
Noord-Holland 2009.

Artikel 1  Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden  
verstrekt aan amateurkoren die gedurende 2007  
of 2008 een provinciale subsidie hebben ontvan-
gen voor de begeleiding van zanguitvoeringen.

Artikel 2  Activiteiten
Subsidie op grond van deze regeling wordt ver- 
strekt voor de begeleiding van amateur zanguit-
voeringen door een professioneel orkest.

Artikel 3  Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien 
de uitvoering waarvoor subsidie wordt gevraagd 
later zal plaatsvinden dan 30 juni 2009.

Artikel 4  Procedurebepalingen  

Lid 1   Aanvraagperiode
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn 
ontvangen uiterlijk vier weken voor de datum 

waarop de uitvoering waarvoor subsidie wordt 
gevraagd zal plaatsvinden.

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

Artikel 5  Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de uitkoopsom van 
het orkest met een maximum van € 3.000,– per 
aanvrager.

Artikel 6  Subsidieplafond

Lid 1
Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt 
€ 50.000,–.

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  Slotbepalingen

Lid 1 
Deze uitvoeringsregeling kan worden aange-
haald als Tijdelijke uitvoeringsregeling begelei-
ding amateurkoren Noord-Holland 2009.

Lid 2
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad en werkt 
terug tot 1 januari 2009.

Lid 3
Deze regeling vervalt op 30 juni 2009.



2

2009  15
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.


