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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 24 februari 2009,
nr. 2009-1462, tot bekendmaking van
de Uitvoeringsregeling actief meedoen
Noord-Holland 2009.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 24 februari, onder nr. 14 het volgende besluit
hebben genomen:
overwegende dat ingevolge het programma Zorg
en Welzijn 2009-2012 ‘Meedoen in Noord-Holland’
van de provincie Noord-Holland, de inzet onder
meer gericht is op het stimuleren van een vitale
Noord-Hollandse samenleving die mensen niet
uitsluit en burgers stimuleert te investeren in
zichzelf en de gemeenschap waarin ze leven;
voorts overwegende dat het wenselijk is om
kennis te delen en innovatie en implementatie
van best practices te stimuleren op het gebied van
bestrijding van discriminatie, radicalisering,
huiselijk geweld, vrijwilligerswerk en partici
patie van jongeren bij de ontwikkeling van
beleid;

Uitvoeringsregeling actief meedoen NoordHolland 2009
Artikel 1 begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder best
practice: een methode van werken met bewezen
positief effect, die voor andere organisaties
bruikbaar en over te nemen is.
Artikel 2 doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden
verstrekt aan rechtspersonen die actief zijn op
het gebied van zorg en welzijn.
Artikel 3 activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die
innovatief zijn of die de implementatie van best
practices inhouden op de thema’s bestrijding van
discriminatie, radicalisering, huiselijk geweld, de
participatie van jongeren bij overheidsbeleid en
het werven en behouden van vrijwilligers.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Artikel 4 weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	de activiteit niet past binnen de hiervoor in
artikel 3 genoemde thema’s;
b	voor de activiteit op grond van een andere
provinciale regeling subsidie is ontvangen;
c	met de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is
ontvangen door ons;
d	de activiteit niet in Noord-Holland wordt
uitgevoerd;
e	de activiteit naar ons oordeel niet financieel
haalbaar is;
f	de activiteit in aanmerking komt voor
bekostiging middels een specifieke doel
uitkering van het Rijk in het kader van het
grote stedenbeleid.

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

Artikel 5 procedurebepalingen

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

lid 1
Een subsidieaanvraag op grond van deze regeling
dient door ons te worden ontvangen tussen 1 april
en uiterlijk 31 mei.

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings
regeling actief meedoen Noord-Holland 2009.
Haarlem, 24 februari 2009.
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lid 2
De aanvraag om vaststelling van de subsidie
dient door ons te zijn ontvangen binnen 13 weken
na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is
verkregen.

lid 4
Indien na de in het vorige lid bedoelde besluit
vorming het subsidieplafond niet is bereikt,
kunnen wij besluiten tot een tweede indienings
ronde.

lid 3
Wij besluiten op de in het eerste lid genoemde
aanvragen binnen 13 weken na het sluiten van de
ontvangsttermijn.

Artikel 8 verplichtingen
De subsidieontvanger is verplicht om binnen één
jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking
een aanvang te maken met de activiteiten waar
voor subsidie is verleend. Indien deze termijn
wordt overschreden is de subsidieontvanger
verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.

lid 4
Wij besluiten op de in het tweede lid genoemde
aanvragen binnen 13 weken na ontvangst ervan.
Artikel 6 berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 70% van de door ons
noodzakelijk geachte kosten, met een maximum
van € 100.000,–.
Artikel 7 subsidieplafond en wijze van
verdeling
lid 1
Wij rangschikken de aanvragen die voor subsidie
in aanmerking kunnen komen op een prioriteiten
lijst, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de
volgende criteria.
a	de mate waarin met de activiteit wordt aan
gesloten bij de in artikel 3 genoemde thema’s;
b	de mate waarin met de activiteit wordt
ingesprongen op gemeentelijk beleid;
c	het draagvlak dat bestaat voor de activiteit;
d de kwaliteit van de activiteit;
e	de wijze waarop de opgedane ervaringen
worden verspreid;
f	indien sprake is van innovatieve activiteiten
als bedoeld in artikel 3: de mate van
innovatie die met de activiteit wordt bereikt;
g	indien sprake is van implementatie van best
practices als bedoeld in artikel 3: de wijze
waarop de best practices worden geïmplemen
teerd;
h	de mate waarin de activiteit gericht is op
uitvoering door of toepassing bij meerdere
gemeenten dan wel maatschappelijke
organisaties.
lid 2
Per criterium geven wij de aanvraag een waar
dering tussen 0 en 3 punten.
Indien een aanvraag in totaal minder dan
12 punten, dan wel tweemaal een 0 scoort op de
criteria, wordt de aanvraag om subsidie niet op
de prioriteitenlijst geplaatst en wordt deze
aanvraag alsnog door ons geweigerd.
lid 3
Aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde
op de prioriteitenlijst.



Artikel 9 slotbepalingen
lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die
van publicatie in het Provinciaal blad.
lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.
lid 3
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als:
Uitvoeringsregeling actief meedoen NoordHolland 2009.
Uitgegeven op 10 maart 2009.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

