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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 5 oktober 2010,
nr. 2010-54816, tot bekendmaking van
intrekking van diverse uitvoerings
regelingen
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 5 oktober 2010, onder nr. 2010-54816, het
volgende besluit hebben genomen:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het gewenst is om in verband
met de beëindiging van subsidies in het kader
van bezuinigingen en in verband met de
vervanging van uitvoeringsregelingen door
andere regelingen diverse uitvoeringsregelingen
in te trekken;
Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

Besluiten:
Artikel I
De volgende regelingen worden ingetrokken in
verband met de beëindiging van subsidies:
a	Uitvoeringsregeling actief meedoen NoordHolland 2009;
b	Uitvoeringsregeling stimulering
maatschappelijke ontwikkeling NoordHolland 2009;
c	Uitvoeringsregeling opvangvoorzieningen
zwerfjongeren Noord-Holland 2009;
d	Uitvoeringsregeling zwerfjongeren NoordHolland 2010;
e	Uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk
cultuur, cultuurhistorie en lokale
mediadiensten Noord-Holland 2010;
f	Uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk sport,
zorg en welzijn Noord-Holland 2010;
g	Uitvoeringsregeling mantelzorg NoordHolland 2009;
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h	Uitvoeringsregeling infrastructuur
bibliotheken Noord-Holland 2009;
i	Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds en
jeugdcultuurfonds Noord-Holland 2010;
j	Uitvoeringsregeling buurtbusprojecten
Noord-Holland 2009.
Artikel II
De volgende regelingen worden ingetrokken in
verband met de vervanging van deze regelingen
door andere regelingen:
a	Uitvoeringsregeling Arbeidsmarkt en
Onderwijs Noord-Holland 2010;
b	Uitvoeringsregeling duurzame energiepakket
Noord-Holland 2009;
c	Uitvoeringsregeling Stelling van Amsterdam
Noord-Holland 2009;
d	Uitvoeringsregeling klimaat Noord-Holland
2009.
Artikel III
Afdoening van aanvragen die zijn ingediend voor
de inwerkingtreding van dit besluit en van nog
lopende verplichtingen op grond van een in
artikel I en II genoemde uitvoeringsregeling, met
inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures,
vindt overeenkomstig deze uitvoeringsregeling,
plaats.
Artikel IV
1	Artikel II, onderdelen b en c, treden in
werking met ingang van de dag na de datum
van uitgifte van het provinciaal blad waarin
het wordt geplaatst.
2	Artikel I, onderdelen d, g, h en j treden in
werking met ingang van 31 oktober 2010.
3	Artikel I, onderdelen a, b, c, e, f en i en
artikel II, onderdeel a en d, treden in werking
met ingang van 31december 2010.
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Haarlem, 5 oktober 2010.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
J.W. Remkes, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 28 oktober 2010.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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