
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 19 januari 2010,  
nr. 2010-65 tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk 
Noord-Holland 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 19 januari 2010, onder nr. 22 het volgende 
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat in de provincie Noord-Holland 
een rijk vrijwilligersleven bestaat, waarin tal van 
vrijwilligers een bijdrage leveren aan een sterke 
sociale infrastructuur. 
Dat het van belang is mensen voor het vrij willigers-
werk te werven en behouden.
Voorts dat de provincie Noord-Holland de 
kwaliteitsverbetering en professionalisering van 
bovenlokale vrijwilligersorganisaties en steun-
punten vrijwilligers op maat kan ondersteunen 
door het verlenen van een subsidie op de voet van 
de onderhavige regeling; 

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

besluiten vast te stellen de volgende 
Uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk sport, 
zorg en welzijn Noord-Holland 2010

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a  vrijwilligerswerk: onverplicht en onbetaald 

werk, dat in enig georganiseerd verband voor 
anderen of de samenleving wordt verricht.

b  bovenlokale vrijwilligersorganisaties: 
vrijwilligersorganisaties, waaronder steun-
punten vrijwilligerswerk, die in meer dan 
één gemeente actief zijn. 

Artikel 2  Doelgroep
Voor een subsidie op grond van deze regeling 
komen in aanmerking:
a  voor activiteiten genoemd in artikel 3, 

onderdeel a, vrijwilligersorganisaties die 
actief zijn op de terreinen sport, zorg en 
welzijn;

b  voor activiteiten genoemd onder artikel 3, 
onderdeel b, bovenlokale vrijwilligers-
organisaties die actief zijn in de sectoren 
sport, zorg en welzijn. 

Artikel 3  Activiteiten 
Subsidie op grond van deze regeling kan worden 
verstrekt voor de volgende activiteiten:
a  het werven en behouden van vrijwilligers in 

de sectoren sport, zorg en welzijn;
b  kwaliteitsverbetering van het vrijwilligers-

werk en van de organisatie in de sectoren 
sport, zorg en welzijn.

Artikel 4  Weigeringgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteiten waarop de aanvraag ziet, niet 

plaatsvinden in Noord-Holland;
b  met de activiteiten is begonnen voordat de 

aanvraag door ons is ontvangen;
c  met de activiteiten niet kan worden begonnen 

binnen één jaar na indiening van de aanvraag.

Artikel 5  Procedurebepalingen
1  Per aanvrager komt hoogstens één aanvraag 

per activiteit per kalenderjaar in aanmerking 
voor subsidie.

 
2  Wij nemen een subsidieaanvraag op grond van 

deze regeling in behandeling als deze in de 
periode van 1 maart tot en met 30 september 
van een kalenderjaar door ons is ontvangen.

3  In afwijking van het tweede lid nemen wij 
een subsidieaanvraag in 2010 in behandeling 
als deze in de periode van 1 april tot en met  
30 september door ons is ontvangen. 

4  De aanvraag om vaststelling van de subsidie 
verleend op grond van artikel 3, onderdeel b, 
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dient door ons te zijn ontvangen binnen  
13 weken na afloop van de activiteiten waar-
voor subsidie is verkregen.

5  Op een subsidieaanvraag in het tweede en 
derde lid beslissen wij binnen 13 weken na 
het sluiten van de ontvangsttermijn.

6  Op een aanvraag in het vierde lid besluiten 
wij binnen 13 weken na ontvangst van een 
aanvraag daartoe.

Artikel 6  Berekening van de subsidie
1  Een subsidie bedoeld in artikel 3, onderdeel a, 

bedraagt 100 % van de door ons noodzakelijk 
geachte kosten met een maximum van  
€ 1.500,–.

 
2  Een subsidie bedoeld in artikel 3, onderdeel b, 

bedraagt 90% van de door ons noodzakelijk 
geachte kosten met een maximum van  
€ 10.000,–.

3  Niet voor subsidie komen in aanmerking:
 a  de kosten van reguliere activiteiten van 

de aanvrager;
 b  de exploitatie- en investeringskosten van 

de aanvrager.

Artikel 7  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling
1  Jaarlijks stellen wij afzonderlijke subsidie-

plafonds voor subsidieaanvragen op grond 
van artikel 3, onderdelen a en b, van deze 
regeling vast. 

2  Subsidieaanvragen 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  Slotbepalingen
1  Deze regeling treedt in werking met ingang 

van de datum van uitgifte van het Provinciaal 
blad, waarin zij wordt geplaatst.

2 Deze regeling vervalt op 31 december 2012.

3  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald 
als: Uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk 
sport, zorg en welzijn Noord-Holland 2010. 

Haarlem, 19 januari 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

E. Post, waarnemend voorzitter.

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