
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 21 april 2009, nr. 2009-20738, 
tot bekendmaking van de Uitvoerings-
regeling multifunctionele accommodaties 
Noord-Holland 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 21 april 2009, onder nr. 13 het volgende 
besluit hebben genomen:

overwegende dat het wenselijk is om activiteiten 
die leiden tot de totstandkoming van (private en) 
publieke voorzieningen in dorpskernen en wijken 
te stimuleren, ter uitvoering van beleidsvoornemens 
zoals die zijn neergelegd in het beleidsprogramma 
zorg en welzijn 2009-2012, programmalijn ‘Vitaal 
Wonen’ zoals vastgesteld op 15 december 2008;

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

besluiten vast te stellen de volgende Uitvoerings
regeling multifunctionele accommodaties 
Noord Holland 2009.

Artikel 1  begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a �een�dorpskern�of�wijk: een woonkern in een 

aaneengesloten bebouwde kom;
b �een�multifunctionele�accommodatie: een algemeen 

toegankelijke locatie in een wijk of dorpskern 
waarin (private en) publieke voorzieningen, 
al dan niet ondergebracht in één gebouw, 
gehuisvest zijn die de leefbaarheid binnen de 
gemeente in stand houden of bevorderen.

Artikel 2  doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden 
verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-
Holland.

Artikel 3  Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:

a  het verrichten van een onafhankelijk haal-
baarheidsonderzoek voor een multifunctionele 
accommodatie, inclusief een visie op de voor-
zieningen binnen de gemeente;

b  het opstellen van een bedrijfsplan voor een 
multifunctionele accommodatie;

c  overige activiteiten uit het bedrijfsplan die 
leiden tot de totstandbrenging van een multi-
functionele accommodatie.

Artikel 4  weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a  reeds subsidie is verkregen voor betreffende 

activiteiten in dezelfde dorpskern of wijk op 
grond van de Deelverordening dorpswinkels 
Noord-Holland 2007 of de Deelverordening 
wijksteunpunten breed Noord-Holland 2007;

b  voorafgaand aan het opstellen van een bedrijfs-
plan niet eerst een haalbaarheidsonderzoek is 
verricht waaruit naar ons oordeel blijkt dat de 
exploitatie van een multifunctionele accom-
modatie haalbaar is;

c  voorafgaand aan de overige activiteiten uit 
het bedrijfsplan die leiden tot de totstand-
brenging van een multifunctionele accom-
modatie niet eerst een bedrijfsplan is opgesteld 
waaruit naar ons oordeel blijkt dat de exploitatie 
van de multifunctionele accommodatie 
gedurende ten minste twee jaar haalbaar is;

d  voor de activiteiten subsidie kan worden ver-
kregen op grond van de uitvoeringsregeling 
groot onderhoud dorpshuizen 2009-2010;

e  de multifunctionele accommodatie deel 
uitmaakt van een instelling voor intramurale 
zorg;

f  de subsidie wordt gevraagd voor de exploitatie 
van een multifunctionele accommodatie;

g  de activiteit in aanmerking komt voor 
bekostiging middels een specifieke doeluit-
kering van het Rijk in het kader van het grote 
stedenbeleid. 

Artikel 5  procedurebepalingen

lid 1
Een subsidieaanvraag op grond van deze regeling 
dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 
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13 weken voor het begin van de activiteiten 
waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

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 3 
Wij besluiten op de in het eerste lid en het tweede 
lid genoemde aanvragen binnen 13 weken na 
indiening ervan.

lid 4 
Over aanvragen die worden ontvangen in de 
periode 1 november en 31 december beslissen wij 
uiterlijk op 15 maart van het daarop volgende 
jaar.

Artikel 6  subsidiabele kosten
Noodzakelijk geachte kosten zijn kosten voor 
onderzoek, planvorming, communicatie, 
opleiding, training van personeel, inrichting, 
bouw- en verbouw.

Artikel 7  berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele 
kosten, met een maximum van:
a  € 40.000,– voor het verrichten van een haal-

baarheidsonderzoek;
b  € 10.000,– voor het opstellen van een bedrijfs-

plan;
c  € 250.000,– voor de overige activiteiten uit het 

bedrijfsplan die leiden tot de totstandkoming 
van een multifunctionele accommodatie;

d  € 300.000,– voor de overige activiteiten uit 
het bedrijfsplan die leiden tot de totstand-
koming van een multifunctionele accommo-
datie in het geval de aanvrager voorafgaand 
aan een aanvraag om een subsidie voor deze 
kosten, zonder provinciale subsidie daarvoor 
te hebben verkregen, een haalbaarheids-
onderzoek heeft verricht en een bedrijfsplan 
heeft opgesteld.

Artikel 8  subsidieplafond en wijze van 
verdeling

lid 1
Jaarlijks stellen wij het subsidieplafond dat voor 
deze regeling geldt voor het volgende kalender-
jaar vast. 

lid 2
Aanvragen 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 aan-
gevuld.

Artikel 9  verplichting
De subsidieontvanger is verplicht binnen één jaar 
na ontvangst van de subsidiebeschikking een 
aanvang te maken met de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend. Indien deze termijn wordt 
overschreden is de subsidieontvanger verplicht 
ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10  slotbepalingen

lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal blad en werkt 
terug tot 1 januari 2009 

lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.

lid 3
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling multifunctionele accommo-
daties Noord-Holland 2009.

Haarlem, 21 april 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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

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

Uitgegeven op 24 april 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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