Provinciaal blad

2008 17
Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 4 februari 2008, nr. 2008-8388 tot
bekendmaking van de deelverordening vrij
willigerswerk 2007.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 1 oktober 2007, onder nr. 8, het
volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van
26 juni 2007;
gelet op;
n	artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
n
artikel 145 van de Provinciewet;
besluiten:

1	de ‘Deelverordening vrijwilligerswerk 2007’ vast
te stellen.

Haarlem, 1 oktober 2007
Provinciale Staten van Noord-Holland

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

Mw. C.A. Peters, griffier.



Deelverordening vrijwilligerswerk NoordHolland 2007

Artikel 5 aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling

Paragraaf 1 algemeen

Lid 1 aanvraag voor subsidieverlening
In afwijking van artikel 10, lid 1, van de ASN moeten
de aanvragen om subsidieverlening worden ingediend:
a	voor een subsidie in het jaar 2007 op grond van
artikel 3, sub a, sub c en sub d, uiterlijk vóór
15 september 2007;
b	voor een subsidie in het jaar 2008 op grond van
artikel 3, sub b, sub c en sub d, tussen 1 juni 2008
en uiterlijk vóór 1 september 2008.

Artikel 1 begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a	bovenlokale vrijwilligersorganisaties: vrijwilligers
organisaties die in meer dan één gemeente actief
zijn;
b
steunpunten vrijwilligerswerk: steunpunten die de
toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor
iedere burger vergroten en die maatschappelijke
organisaties steunen bij het vinden van vrij
willigers;
c	vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd
verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht
ten behoeve van anderen of de samenleving.
Paragraaf 2 wie, wat en wanneer
Artikel 2 doelgroep
Voor een subsidie op grond van deze deelverordening
komen in aanmerking:
a	voor de activiteiten genoemd onder artikel 3, sub a,
sportverenigingen;
b	voor de activiteiten genoemd onder artikel 3, sub b,
non-profit organisaties die actief zijn op de ter
reinen zorg en welzijn;
c	voor de activiteiten genoemd onder artikel 3, sub c
en sub d, zijn dit bovenlokale vrijwilligers
organisaties en steunpunten vrijwilligerswerk.
Artikel 3 activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de nood
zakelijke kosten bij de uitvoering van de volgende
activiteiten:
a	het werven en behouden van trainers, coaches en
scheidsrechters;
b	het werven en behouden van vrijwilligers in de
zorg- en welzijnssector;
c	kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk;
d	kwaliteitsverbetering van de organisatie.
Artikel 4 weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	de activiteiten waarop de aanvraag ziet, niet plaats
vinden in Noord-Holland;
b	met de activiteiten reeds is begonnen ten tijde
van het indienen van de aanvraag;
c	met de activiteiten blijkens de aanvraag niet kan
worden begonnen binnen één jaar na indiening
van de aanvraag;
d	ten aanzien van de activiteiten genoemd in
artikel 3, sub c en sub d, geen sprake is van een
inbreng van financiële middelen door de aan
vrager van tenminste 10% van de totale kosten
van de activiteit waarop de aanvraag ziet.



De subsidieaanvraag wordt ingediend op een aan
vraagformulier dat door de aanvrager volledig wordt
ingevuld en wordt voorzien van de eventueel in dat
formulier gevraagde bijlagen.
Lid 2 aanvraag voor voorschotverlening
De subsidieontvanger kan voor een subsidie op de voet
van artikel 3, sub c en sub d, een voorschot krijgen.
Lid 3 aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvragen om vaststelling van de subsidie moeten
worden ingediend overeenkomstig artikel 18 van de
ASN.
Artikel 6 beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1 beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde staten beslissen over alle subsidie
aanvragen binnen 10 weken na ontvangst van de
aanvragen.
Lid 2 beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde staten beslissen over alle subsidie
aanvragen binnen 9 maanden na ontvangst van de
aanvragen om vaststelling van de subsidie.
Paragraaf 3 hoeveel en hoe
Artikel 7 vorm van de subsidie
Lid 1
Subsidie op grond van artikel 3, sub a en b, van deze
verordening is een projectsubsidie en wordt verleend in
de vorm van een budgetsubsidie.
Lid 2
Subsidie op grond van artikel 3, sub c en d, van deze
verordening is een projectsubsidie en wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.
Artikel 8 Verdeling van het beschikbare subsidie
plafond
Gedeputeerde staten stellen afzonderlijke subsidie
plafonds vast voor de aanvragen om subsidie voor de
activiteiten genoemd in artikel 3, sub a, sub b respec
tievelijk sub c en sub d.
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Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen
voor de activiteiten genoemd in artikel 3, sub a, b, c en d,
in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.
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 dag waarop de aan
gevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 13 datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking een dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.

Artikel 9 berekening van de subsidie

Uitgegeven op 13 februari 2008.

Lid 1 subsidieverlening
Een subsidie op de voet van artikel 3, sub a, respec
tievelijk sub b, bedraagt gedurende de looptijd van deze
deelverordening per aanvrager eenmalig maximaal
€ 1.500,– van de door gedeputeerde staten noodzakelijk
geachte kosten.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Artikel 14 vervaldatum
Deze verordening vervalt op 1 januari 2009.

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

Lid 2 subsidieverlening
Een subsidie op de voet van artikel 3, sub c, respectievelijk
sub d, bedraagt per aanvrager jaarlijks maximaal
€ 10.000,– van de door gedeputeerde staten nood
zakelijk geachte kosten.
Lid 3 voorschotverlening
Op verzoek van de aanvrager kan voor een subsidie op
de voet van artikel 3, sub c en sub d, een voorschot worden
verleend tot ten hoogste 80% van het maximale subsidie
bedrag.
Artikel 10 kosten die voor subsidie in aanmerking
komen
Lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking de naar het oordeel
van gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten
bij de uitvoering van een activiteit, zoals omschreven
in artikel 3.
Lid 2
Niet voor subsidie komen in aanmerking:
a	de kosten van reguliere activiteiten van de aan
vrager;
b	de exploitatie- en investeringskosten van de aan
vrager.
Paragraaf 4 slotbepalingen
Artikel 11 hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde
staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 12 aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als
Deelverordening vrijwilligerswerk Noord-Holland
2007.

Directie/sector: BEL/JZW
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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