
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 24-2-2008, nr. 2009-
8111, tot bekendmaking van de uitvoerings-
regeling Arbeidsmarkt en Onderwijs 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 24-2-2009, onder nr. 2009-8111 het volgende 
besluit hebben genomen;

Vaststelling van de Uitvoeringsregeling Arbeids-
markt en Onderwijs 2009;

overwegende dat het wenselijk is in het kader van 
het programma Zorg en Welzijn 2009-2012 
‘Meedoen in Noord-Holland’, waarin het beleid 
ten aanzien van Arbeidsmarkt en Onderwijs is 
opgenomen, te komen tot een subsidieregeling 
die enerzijds voortijdig schooluitval wil bestrijden 
en de arbeidsparticipatie vergroten en anderzijds 
de concurrentiepositie van het midden- en 
kleinbedrijf wil verbeteren door de beschikbaar-
heid van gekwalificeerd personeel te vergroten; 

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

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings-
regeling Arbeidsmarkt en Onderwijs Noord-
Holland 2009.

Haarlem, 24 februari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

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

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan 
onder:
a  Laaggeletterdheid: het beheersen van lees- 

en schrijfvaardigheden op een dusdanig laag 
niveau dat iemand niet in staat is om zich te 
ontwikkelen of om te functioneren in de 
maatschappij, thuis en op het werk

b  Maatschappelijke stage: een stage voor 
scholieren uit het voortgezet onderwijs, 
waarbij zij door het doen van vrijwilligers-
werk kennismaken met het dragen van 
verantwoordelijkheid voor maatschappelijke 
belangen. Deze stage komt qua tijds-
investering neer op minimaal 72 uur per 
leerling.

Artikel 2 Aantal aanvragen per hoofdstuk
Iedere aanvrager mag niet meer dan één 
subsidieaanvraag per hoofdstuk per kalender-
jaar indienen.

Artikel 3 Procedurebepalingen

Lid 1 Aanvraagperiode subsidieverlening
Een subsidieaanvraag dient door ons te zijn ont-
vangen tussen 1 februari en uiterlijk 31 maart 
van een kalenderjaar.

Lid 2 Aanvraagperiode 2009
In afwijking van het eerste lid dient een aan-
vraag om subsidieverlening in 2009 door ons te 
zijn ontvangen tussen 25 februari en uiterlijk 
22 april.

Lid 3 Beslistermijn subsidieverlening
Wij beslissen binnen 13 weken na het sluiten 
van de ontvangsttermijn.

Lid 4 Aanvraagtermijn subsidievaststelling
De aanvraag om vaststelling van de subsidie 
moet worden ingediend binnen 13 weken na 
afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is 
verleend.
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Lid 5 Beslistermijn subsidievaststelling
Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst van 
de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

Artikel 4 Subsidieplafond en wijze van 
verdeling

Lid 1 Subsidieplafond
Wij stellen jaarlijks per hoofdstuk een subsidie-
plafond vast.
 

Lid 2 Verdeling
Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rang-
schikken wij de aanvragen op een prioriteiten-
lijst. De volgorde waarin de aanvragen op de 
prioriteitenlijst worden gerangschikt, wordt in 
aflopend gewicht bepaald door de volgende 
criteria: 
a  de kwaliteit van het project;
b  de prijs per leerling/deelnemer;
c  het aantal leerlingen/deelnemers;
d  het aantal contact/begeleidingsuren;
e  de mate waarin het project vernieuwend is 

binnen de sector;
f  de waarborging van de continuïteit van de 

activiteit.

Artikel 5 Verplichting
De aanvrager is verplicht met het project te 
starten in het jaar waarin de subsidie is 
verstrekt.

Hoofdstuk 1 Laaggeletterdheid

Artikel 6 Doelgroep
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden 
verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 7 Activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten 
die gericht zijn op het voorkomen, bestrijden en 
verminderen van laaggeletterdheid.

Artikel 8 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit naar ons oordeel financieel niet 

haalbaar is;
b  voor dezelfde activiteit al eerder subsidie is 

verstrekt door de provincie Noord-Holland;
c  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

gevraagd is begonnen voordat de aanvraag 
door ons is ontvangen;

d  de activiteit niet in Noord-Holland wordt 
uitgevoerd.

Artikel 9 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 70% van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten van de activiteit, 
inclusief de inzet van eigen menskracht, tot een 
maximum van € 30.000,–.

Hoofdstuk 2 Aansluiting Praktijk Onderwijs, 
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, 
Voortgezet Speciaal Onderwijs en Middelbaar 
Beroepsonderwijs

Artikel 10 Doelgroep
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden 
verstrekt aan:
a  Pro-, vmbo-, vso- en mbo- onderwijs-

instellingen;
b  Regionale samenwerkingsverbanden van de 

onderwijsinstellingen onder a. 

Artikel 11 Activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten 
die gericht zijn op het verminderen van 
schooluitval door:
a  de aansluiting tussen het pro-, vmbo-, vso-

onderwijs en het mbo-onderwijs te ver-
beteren door een betere samenhang tussen 
de onderlinge lesprogramma’s; of

b  de aansluiting van het pro-, vmbo-, vso- en 
het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt te 
verbeteren.

Artikel 12 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit naar ons oordeel financieel niet 

haalbaar is;
b  voor dezelfde activiteit al eerder subsidie is 

verstrekt door de provincie Noord-Holland;
c  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

gevraagd is begonnen voordat de aanvraag 
door ons is ontvangen;

d  bij een aanvraag om een subsidie in de 
kosten van activiteiten genoemd onder 
artikel 10, sub a, geen ondertekende samenw
erkingsovereenkomst tussen de instellingen 
wordt overgelegd;

e  de activiteit niet in Noord-Holland wordt 
uitgevoerd.

Artikel 13 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 70 % van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten van de activiteit, 
inclusief de inzet van eigen menskracht, met 
een maximum van € 30.000, -.

Hoofdstuk 3 Definitieve schoolverlaters

Artikel 14 Doelgroep
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden 
verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 15 Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die 
gericht zijn op het aanbieden van aangepaste 
werktrajecten of werkervaringplekken aan 
jongeren, die hun pro-, vmbo-, vso- of mbo- 
schoolloopbaan zonder startkwalificatie hebben 
afgebroken en geen uitzicht hebben op het 
hervatten van hun schoolloopbaan.
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Artikel 16 Weigeringsgronden 
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit naar ons oordeel financieel niet 

haalbaar is;
b  voor dezelfde activiteit al eerder subsidie is 

verstrekt door de provincie Noord-Holland;
c  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

gevraagd is begonnen voordat de aanvraag 
door ons is ontvangen;

d  geen sprake is van een ondertekende samen
werkingsovereenkomst met een of meer 
werkgevers op de regionale of provinciale 
arbeidsmarkt;

e  de activiteit niet in Noord-Holland wordt 
uitgevoerd.

Artikel 17 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 70% van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten van de activiteit, 
inclusief de inzet van eigen menskracht, met 
een maximum van € 20.000,–.

Hoofdstuk 4 Leerwerkplekken in zorg, techniek, 
bouw, landbouw en onderwijs

Artikel 18 Doelgroep
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden 
verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 19 Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, 
die gericht zijn op het creëren en invullen van 
leerwerkplekken in de sectoren zorg, techniek, 
bouw, landbouw en onderwijs, voor jongeren 
afkomstig van het pro, vmbo, vso en mbo.

Artikel 20 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit naar ons oordeel financieel niet 

haalbaar is;
b  voor dezelfde activiteit al eerder subsidie is 

verstrekt door de provincie Noord-Holland;
c  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

gevraagd is begonnen, voordat de aanvraag 
door ons is ontvangen;

d  geen sprake is van een ondertekende samen
werkingsovereenkomst met een of meer 
werkgevers op de regionale of provinciale 
arbeidsmarkt;

e  de activiteit niet in Noord-Holland wordt 
uitgevoerd.

Artikel 21 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 70% van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten van de activiteit, 
inclusief de inzet van eigen menskracht, met 
een maximum van € 40.000,–.

Hoofdstuk 5 Studiekeuze en Werving

Artikel 22 Doelgroep 
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden 
verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 23 Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten 
die de studiekeuze voor de sectoren bouw, 
techniek en zorg bevorderen. 

Artikel 24 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit naar ons oordeel financieel niet 

haalbaar is;
b  voor dezelfde activiteit al eerder subsidie is 

verstrekt door de provincie Noord-Holland;
c  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

gevraagd is begonnen voordat de aanvraag 
door ons is ontvangen;

d  het project niet zowel een theoretische als 
een praktische component bevat;

e  de activiteit niet in Noord-Holland wordt 
uitgevoerd.

Artikel 25 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 70% van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten van de activiteit 
met een maximum van € 10.000,–.

Hoofdstuk 6 Maatschappelijke Stages

Artikel 26 Doelgroep 
Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden 
verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 27 Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering 
van maatschappelijke stages in de sociale sector 
en de groene sector. 

Artikel 28 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  de activiteit naar ons oordeel financieel niet 

haalbaar is;
b  voor dezelfde activiteit al eerder subsidie is 

verstrekt door de provincie Noord-Holland;
c  met de activiteit waarvoor subsidie wordt 

gevraagd is begonnen voordat de aanvraag 
door ons is ontvangen;

d  de activiteit niet in Noord-Holland wordt 
uitgevoerd.

Artikel 29 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 70% van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten van de activiteit 
met een maximum van € 25.000,–.
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Artikel 30 Slotbepalingen

Lid 1 
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad en werkt 
terug tot 25 februari 2009.

Lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.

Lid 3
Deze Uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling Arbeidsmarkt en Onderwijs 
Noord-Holland 2009.

Haarlem, 25 februari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H. C. J. L. Borghouts, voorzitter.

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

Uitgegeven op 27 februari 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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

4

2009 | 36


