
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 30 juni 2009, nr. 2009-
36538, tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling jongereninitiatieven 
Noord-Holland 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 30 juni 2009, onder nr. 7 het volgende besluit 
hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het gelet op het programma Zorg 
en Welzijn 2009-2012 ‘Meedoen in Noord-Holland’ 
van de provincie Noord-Holland, waar van de 
kernwaarden participatie en het delen van kennis 
zijn, wenselijk is om de maatschappelijke 
participatie van jongeren in de samenleving en bij 
de ontwikkeling van beleid te stimuleren door het 
mogelijk maken van klein schalige initiatieven; 

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

besluiten vast te stellen de volgende 
Uitvoeringsregeling Jongereninitiatieven 
Noord-Holland 2009

Artikel 1  begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
aanvraag: een door de subsidieaanvrager op de 
site ‘www.gaanwedoen.tv’ te uploaden filmpje 
over de activiteit waarvoor subsidie wordt 
gevraagd, dat is gemaakt volgens de regels zoals 
opgenomen op deze site.  
 
Artikel 2  doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden 
verstrekt aan jongeren tot en met 24 jaar oud. 

Artikel 3  activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten:

a  die de deelname van burgers aan de Noord-
Hollandse maatschappij vergroten, dan wel 

b  die de betrokkenheid tussen burgers 
onderling vergroten. 

Artikel 4  weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  met de activiteit is begonnen voordat de 

aanvraag door ons is ontvangen; 
b  de activiteit uitsluitend toegankelijk is voor 

de aanvrager(s);
c  de activiteit niet wordt uitgevoerd in Noord-

Holland;
d  de activiteit in strijd is met lokale of 

landelijke regelgeving;
e  de activiteit strijdigheid oplevert met 

provinciaal beleid.

Artikel 5  procedurebepalingen

lid 1
Een subsidieaanvraag op grond van deze regeling 
dient door ons te worden ontvangen uiterlijk vijf 
werkdagen voor de eerstvolgende stemmings-
periode op de site. 

lid 2
Aanvragen die tijdig zijn geüpload op de site en 
die wij niet weigeren op grond van één van de 
gronden genoemd in artikel 4, plaatsen wij op de 
site zodat op deze aanvragen kan worden 
gestemd door bezoekers van de site. 

lid 3
Wij besluiten op de in het eerste lid genoemde 
aanvragen uiterlijk 5 weken na de periode 
waarbinnen op de aanvragen kan worden 
gestemd. 

Artikel 6  berekening van de subsidie

lid 1
De subsidie bedraagt 100% van de door ons 
noodzakelijk geachte kosten, met een maximum 
van € 3.000,–.
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lid 2
Een subsidieverlening op grond van deze regeling 
kan er niet toe leiden dat per activiteit in totaal 
een hoger bedrag aan subsidie wordt verkregen 
dan het tekort in de kosten van de activiteit 
bedraagt.

Artikel 7  subsidieplafond en wijze van 
verdeling

lid 1
Wij stellen een subsidieplafond vast per 
indieningsronde. 
Wij kunnen per jaar meerdere indieningsronden 
vaststellen. Deze indieningsronden en de 
bijbehorende stemmingsperioden worden door 
ons gepubliceerd in het Provinciaal blad alsmede 
op meergenoemde site ‘www.gaanwedoen.tv’.

lid 2
Wij rangschikken de aanvragen die voor subsidie 
in aanmerking kunnen komen op een 
prioriteiten lijst. Deze rangschikking doen wij per 
indieningsronde aan de hand van de uitkomst 
van de stemming op de site over de aanvragen.

lid 3
Aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde 
op de prioriteitenlijst. 

Artikel 8  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 2010.

lid 3
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling Jongereninitiatieven Noord-
Holland 2009.

Haarlem, 30 juni 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

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

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

Uitgegeven op 6 juli 2009

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

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