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2005 95
gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 16 november 2005, nr. 2005/54353 tot bekendmaking van de Deelverordening cultuureducatie
Noord-Holland 2006.

besluiten:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

vast te stellen de navolgende verordening:

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 14 november 2005, onder nr. 7, het
volgende besluit hebben genomen:

Deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland
2006

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
adviescommissie: de Adviescommissie Actieplan
Cultuurbereik 2005-2008;
b
algemene subsidieverordening: de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998;
c
basisschool: een school als bedoeld in artikel 1
van de Wet op het primair onderwijs;
d
school voor voortgezet onderwijs: een school als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet
onderwijs;
e
cultureel erfgoed: sporen uit het verleden in het
heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn,
zoals voorwerpen in musea, archeologische
vondsten, archieven, monumenten en landschappen maar ook de gebruiken, verhalen en
gewoonten;
f
kunsten: podiumkunsten, beeldende kunsten,
vormgeving, architectuur, of scheppende kunsten
als muziek, literatuur, foto, film of audiovisuele
media.

overwegende, dat in de Cultuurnota 2005-2008 en het
daarop gebaseerde Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 is
vastgelegd dat de cultuureducatie in het onderwijs
blijvend versterkt moet worden, zodanig dat leerlingen
van 4 tot 18 jaar in een doorgaande leerlijn kennis
opdoen van kunst en cultureel erfgoed in hun omgeving en dat tevens nieuw cultuureducatief aanbod moet
worden ontwikkeld dat voldoet aan de behoefte van
scholen en past binnen de visie van de scholen;
voorts overwegende, dat is vastgelegd dat bestaande
projecten moeten worden aangepast aan de specifieke
Noord-Hollandse of regionale situatie indien daarmee
in de behoefte van de scholen wordt voorzien en dat
scholen, culturele instellingen en gemeenten gestimuleerd moeten worden tot het ontwikkelen of verdiepen
van een cultuureducatiebeleid en tot onderlinge samenwerking op het gebied van cultuureducatie;

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

voorts overwegende, dat het wenselijk is om de bij
besluit van 30 november 2004, nummer 50645 door
gedeputeerde staten met vorenbedoeld oogmerk vastgestelde ‘Beleidsregel Actieplan Cultuurbereik NoordHolland 2005-2008, cultuureducatie’ na kennisneming
van de resultaten van de evaluatie om te zetten in een
subsidie(deel)verordening met hetzelfde onderwerp;

Artikel 2 Doelgroep
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de
Noord-Hollandse basisscholen en scholen voor voort
gezet onderwijs, met uitzondering van de basisscholen
en scholen voor voortgezet onderwijs die in de
gemeente Amsterdam gevestigd zijn.

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

Artikel 3 Subsidiecriteria

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

Lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de naar
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het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke
kosten van:
a
de ontwikkeling van nieuwe projecten op het
gebied van kunsten of cultureel erfgoed en de
eenmalige uitvoering van het project;
b
de aanpassing van een bestaand project op het
gebied van kunsten of cultureel erfgoed aan de
specifieke Noord-Hollandse, regionale of
plaatselijke situatie en de eenmalige uitvoering
van het project.
Lid 2
Het project dient:
a
te dienen tot blijvende versterking van de cultuureducatie in het onderwijs;
b
aan te sluiten bij de visie op of visieontwikkeling
over cultuureducatie van de betrokken school of
scholen;
c
opgenomen te worden in het schoolbeleidsplan,
het lesprogramma of de lesprogramma’s van de
betrokken school of scholen en in het aanbod van
de betrokken culturele instellingen.
Lid 3
Het project dient te worden ontwikkeld en uitgevoerd
door:
a
minimaal één basisschool en minimaal één culturele instelling dan wel één professionele
kunstenaar; of
b
minimaal één school voor voortgezet onderwijs
en minimaal één culturele instelling dan wel één
professionele kunstenaar.
Lid 4
De culturele instelling bedoeld in lid 3 dient in de
provincie Noord-Holland en buiten de gemeente
Amsterdam gevestigd te zijn, tenzij de aanvrager aantoont dat er in het bedoelde gebied geen instelling
aanwezig is die de benodigde kwaliteit of capaciteit
heeft, en de adviescommissie dit onderschrijft.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Lid 1
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien het
project:
a
in aanmerking komt voor subsidie op grond van
een andere provinciale verordening, een beleidsregel of een begrotingspost;
b
ten tijde van de verzending van de aanvraag
geheel of nagenoeg geheel voltooid is;
c
een commercieel doel heeft;
d
plaats vindt buiten Noord-Holland of in de
gemeente Amsterdam.
Lid 2
Alle aanvragen die tijdig zijn ingekomen, afkomstig zijn
uit de doelgroep bedoeld in artikel 2, en niet worden
geweigerd op grond van lid 1, worden aan de adviescommissie voorgelegd. Subsidie wordt in ieder geval
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geweigerd indien er naar het oordeel van de adviescommissie sprake is van onvoldoende artistiekinhoudelijke en didactische kwaliteit.
Artikel 5 Aanvraag om subsidie
Lid 1
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de algemene
subsidieverordening wordt een aanvraag ingediend
vòòr 15 februari ten behoeve van projecten die in het
daarop volgende schooljaar worden uitgevoerd.
Lid 2
De aanvraag wordt ingediend door de school.
Lid 3
Een aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de
algemene subsidieverordening wordt ingediend door
middel van een bij gedeputeerde staten verkrijgbaar
formulier, dat door de partijen bedoeld in artikel 3, lid 3
die betrokken zijn bij het betreffende project wordt
mede ondertekend.
Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond
Lid 1
Nadat de adviescommissie advies heeft uitgebracht
rangschikken gedeputeerde staten de aanvragen op een
prioriteitenlijst, zodanig dat een project hoger genoteerd wordt:
a
naar mate er meer partijen bij het project
betrokken zijn;
b
naar mate de school kan garanderen dat het
project gedurende meerdere jaren verzekerd is
van een plaats in het schoolbeleidsplan of in het
lesprogramma;
c
indien een gemeente participeert in en financieel
bijdraagt aan het project.
Lid 2
Bij de rangschikking bedoeld in lid 1 houden gedeputeerde staten tevens rekening met de mate waarin de
projecten op een evenwichtige wijze zijn gespreid over
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
Lid 3
Gedeputeerde staten stellen geen prioriteitenlijst als
bedoeld in lid 1 op indien het totale subsidiebedrag
voor de projecten waarover de adviescommissie positief
heeft geadviseerd minder is dan het beschikbare
subsidieplafond.
Lid 4
In afwijking van artikel 11 van de algemene subsidieverordening beslissen gedeputeerde staten gelijktijdig
op de aanvragen die zijn voorgelegd aan de adviescommissie uiterlijk op 15 mei voor het daarop volgende
schooljaar.
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Artikel 7 Tweede aanvraagronde
Lid 1
Indien op de in artikel 6, lid 4 genoemde datum het
subsidieplafond niet is bereikt, kunnen gedeputeerde
staten besluiten om een tweede aanvraagronde open te
stellen tot 1 november daaropvolgend voor projecten in
het lopende schooljaar. Gedeputeerde staten maken dit
besluit bekend aan de scholen bedoeld in artikel 2.
Lid 2
Op de aanvragen bedoeld in lid 1 beslissen gedeputeerde staten 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 aangevulde
aanvraag is ontvangen.
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school dan wel een school voor voortgezet onderwijs en minimaal één culturele instelling dan wel
één professionele kunstenaar betrokken zijn;
€ 40.000,– als bij het project minimaal drie basisscholen dan wel twee scholen voor voortgezet
onderwijs en minimaal drie culturele instellingen
dan wel drie professionele kunstenaars betrokken
zijn.

Lid 2
De subsidie voor het toepasbaar maken van een
bestaand project op de specifieke Noord-Hollandse,
regionale of plaatselijke situatie en de eenmalige uitvoering van het project bedraagt maximaal 75% van
de subsidiabele kosten, met een maximum van
€ 20.000,–.
Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Lid 3
Op de aanvragen in de tweede aanvraagronde zijn de
bepalingen in de artikelen 3, 4, 5, lid 2 en lid 3 van toepassing.

Artikel 11 Hardheidsclausule
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

Lid 4
In afwijking van artikel 11 van de algemene subsidieverordening beslissen gedeputeerde staten op de aanvragen binnen 12 weken na ontvangst daarvan.

Artikel 12 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 8 Vorm van de subsidie
Een subsidie op grond van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verstrekt in de vorm van een
tekortsubsidie.

Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland 2006.
Artikel 14 Horizonbepaling
Deze verordening vervalt op 31 december 2009.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Haarlem, 16 november 2005.
lid 1
Voor subsidie komen in aanmerking kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met:
a
de ontwikkeling van een nieuw project en de
eenmalige uitvoering van het project;
b
het toepasbaar maken van een bestaand project
op de specifieke Noord-Hollandse, regionale of
plaatselijke situatie en de eenmalige uitvoering
van het project.
Lid 2
Niet voor subsidie komen in aanmerking de vaste
exploitatielasten, waaronder begrepen de kosten van
personeel en directievoering, huisvesting, herinrichting,
onderhoud, administratie en aanverwante overhead.
Artikel 10 Berekening van de subsidie
Lid 1
De subsidie voor een nieuw te ontwikkelen project en
de eenmalige uitvoering van het project bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een
maximum van:
€ 25.000,– als bij het project minimaal één basisa
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Provinciale Staten van Noord-Holland,

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

Mw. C.A. Peters, griffier.
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Artikelgewijze toelichting op de Deelverordening
Cultuureducatie Noord-Holland 2006.
Artikel 3, lid 1 onder a
De afname van bestaand (cursus) aanbod komt niet
voor subsidie in aanmerking.
Artikel 3, lid 2 onder a
De eenmalige uitvoering van een project wordt niet
beschouwd als een blijvende versterking van culturele
educatie in het onderwijs. Het project dient gedurende
meerdere jaren verzekerd te zijn van een plaats in het
schoolbeleidsplan of in het lesprogramma.
Artikel 3, lid 3 onder a
De steunfunctie-instellingen kunsteducatie- en erfgoededucatie worden niet als culturele instellingen
beschouwd. Steunfunctie instellingen zijn instellingen
die scholen ondersteunen en adviseren met betrekking
tot visievorming op het gebied van cultuureducatief
beleid. Tevens kunnen zij informatie verlenen aan
scholen over bestaand landelijk aanbod en het toepasbaar maken van dit bestaande aanbod voor de specifieke Noord-Hollandse of regionale situatie, over subsidiemogelijkheden en het aanwenden van fondsen.
Tevens kunnen zij scholen behulpzaam zijn bij het
indienen van aanvragen voor deze regeling.
In Noord-Holland zijn de volgende steunfunctieinstellingen op het gebied van kunsteducatie voor het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs werkzaam:
Triade, centrum voor kunsteducatie te Den Helder, De
Kunstcompagny te Hoorn, SKV Noord-Kennemerland
te Alkmaar, ’t Platform, steunpunt kunsteducatie
Midden-Kennemerland te Heemskerk, Kreater
kunsteducatie te Haarlem, Fluxus, afdeling kunst in
school te Zaandam en Pier K, afdeling steunfunctie te
Hoofddorp. Deze instellingen voor kunsteducatie
maken onderdeel uit van een centrum voor de kunsten
waar ook culturele instellingen zoals een muziekschool
of een creativiteitscentrum zijn ondergebracht. Het
Bureau Erfgoededucatie van de Stichting Museaal en
Historisch Perspectief in Haarlem is de steunfunctie op
het gebied van erfgoededucatie voor basisscholen en
scholen voor voortgezet onderwijs in geheel NoordHolland, exclusief Amsterdam.
In deze deelverordening verstaan wij onder culturele
instellingen onder andere muziekscholen, creativiteitscentra, filmhuizen, musea en theaters.

schriftelijk advies. Onder artistiek-inhoudelijke kwaliteit
wordt onder meer verstaan: de professionaliteit en deskundigheid van de culturele instelling en/of de betrokken professionele kunstenaar. De didactische kwaliteit
van een project wordt voorts getoetst aan onder andere
de volgende criteria: aansluiting bij de visie (vorming)
van de school met betrekking tot cultuureducatief
beleid, afstemming op de doelgroep, inbedding in het
beleid van de betrokken scholen en culturele instelling(en), samenwerking en betrokkenheid van andere
partijen. Met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de
projecten, worden de aanvragen getoetst aan de volgende criteria: overdraagbaarheid, projectplanning,
meetbaarheid en financiering.
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Artikel 6, lid 1 sub a
Andere partijen kunnen bijvoorbeeld zijn gemeenten,
onderwijsbegeleidingsdiensten en steunfunctieinstellingen op het gebied van kunsteducatie en erfgoededucatie

Uitgegeven op 24 november 2005.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
de afdeling Juridische Zaken.

Artikel 4, lid 1
De rondjes Cultuur/Cultureel erfgoed en Jongeren
theaterdagen die in verschillende plaatsen in NoordHolland plaatsvinden vallen niet onder deze verordening, aangezien hiervoor provinciale subsidie wordt
toegekend aan de provinciaal consulent kunsteducatie.
Artikel 4, lid 2
Een oordeel over de artistiek-inhoudelijke en didactische
kwaliteit betreft een door de adviescommissie Actieplan
Cultuurbereik aan gedeputeerde staten uitgebracht
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Directie/sector: BEL/CC
Contactpersoon: E. Koning-Vereecken (tel. 023-5143612)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

