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Financiën en Bestuurlijke Organisatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

1. Voorstel voor behandeling

2. Besluit GS
In principe vast te stellen de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit,
inhoudende de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 2004, ter
vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.

3. Verdere procedure

4. Samenvatting
De huidige Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland
dateert van 6 november 2000 en vervalt op 1 januari 2005. Het beleid heeft
zich sedertdien ontwikkeld, vooral ook door de vergroting van de financiële
mogelijkheden met ingang van de begroting voor 2001. GS hebben
geconstateerd dat het tijd is om het gevoerde beleid te evalueren en te
formuleren voor een komende periode. Op 25 november 2003 is de
Beleidsnotitie Ontwikkelingssamenwerking Provincie Noord-Holland door
GS vastgesteld en vervolgens op 14 januari 2004 door de Commissie Financiën
en Bestuurlijke Organisatie besproken. Op grond van de inhoud van deze
beleidsnotitie is de tekst van de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 2004 tot stand gekomen. De afdeling Juridische
Zaken heeft de Deelverordening opgesteld en op diverse onderdelen
aangepast aan de regels voor de subsidietitel, hoofdstuk 4.2. van de Algemene
wet bestuursrecht (AWB). Dat was nodig omdat in de bestaande
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deelverordening een aantal artikelen is opgenomen, waarvan de inhoud op
grond van de huidige regels in de AWB geregeld wordt en opname in de
deelverordening overbodig en soms onwenselijk is geworden. Bovendien
bleken er doublures te zijn voor aspecten die in de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland opgenomen zijn. Dit jaar nog zal ook
een nieuwe Algemene subsidieverordening Noord-Holland worden
opgesteld. In de toelichting die bij deze verordening zal verschijnen, zal
worden ingegaan op de verhouding van deze subsidieverordening met de
AWB en de deelverordeningen. Ook de gewijzigde situatie als gevolg van de
invoering van het duale stelsel is in de nieuwe deelverordening verwerkt. De
“oude” Deelverordening wordt ingetrokken (zie art.9 van de “nieuwe”
Deelverordening).
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