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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 12 oktober 2010,
nr. 2010-55801, tot bekendmaking van
de Uitvoeringsregeling flitsregeling
amateurkunst Noord-Holland 2010.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 12 oktober 2010, onder nr. 4 het volgende
besluit hebben genomen;
overwegende dat het wenselijk is in het kader
van de Cultuurnota 2009-2012 “Cultuur op de
kaart” te komen tot een subsidieregeling die de
actieve cultuurparticipatie van Noord-Hollanders
vergroot alsmede de samenwerking tussen
amateurs en professionals stimuleert en tevens
leidt tot een grotere deelname of tot meer diversi
teit van deelnemers, publiek en aanbod van
amateurkunst en de mogelijkheden waarop de
amateurs zich aan het publiek kunnen presen
teren;
gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
besluiten vast te stellen de Uitvoeringsregeling
flitsregeling amateurkunst Noord-Holland 2010.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan
onder:
a amateur: persoon die zich niet beroepsmatig
bezighouden met kunstuitingen;
b professional: persoon die als kunstenaar is
afgestudeerd dan wel zich minimaal 5 jaar
aantoonbaar beroepsmatig bezighoudt met
kunstuitingen;
c	kunsten: deze omvatten de disciplines: toneel,
dans, muziek, beeldende kunst, literaire
vorming en audiovisuele vorming
d	inhoudelijke samenwerking: de samenwerking
van amateurs met een professional, waarin
zowel de amateurs als de professional een
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actieve inhoudelijke bijdrage leveren aan de
activiteit;
e binnenschoolse activiteiten: activiteiten die tot
het reguliere lesprogramma van een basis
school of een school voor voortgezet onderwijs
behoren en die leerlingen onder schooltijd
uitvoeren;
f	steunfunctieorganisatie: een organisatie die een
boekjaarsubsidie van de provincie NoordHolland ontvangt voor het uitvoeren van
activiteiten die de provincie noodzakelijk
acht;
g festival: evenement, dat minimaal twee dag
delen duurt, waarbij verschillende artiesten
live optreden voor publiek;
h	locatietheater: theatervoorstelling op een
andere plaats dan in een theatergebouw,
waarbij de plaats zelf een wezenlijk onderdeel
uitmaakt van de voorstelling.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden
verleend aan aanvragers, behalve aan NoordHollandse gemeenten en steunfunctieorgani
saties, die actief zijn op het gebied van de
amateurkunst.
Artikel 3 Activiteiten
Lid 1
Subsidie op grond van deze regeling wordt ver
leend voor de uitvoering van activiteiten op het
gebied van de amateurkunst, die in meerdere
gemeenten in Noord-Holland buiten Amsterdam
plaatsvinden en waarbij Noord-Hollandse
amateurs samenwerken met een professional.
Lid 2
In afwijking van het eerste lid kunnen de activi
teiten in geval van een festival of locatietheater
in één gemeente in Noord-Holland, buiten
Amsterdam, worden uitgevoerd.
Lid 3
De activiteit dient uit te monden in een optreden,
dan wel voorstelling of tentoonstelling.
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Artikel 4 Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	op grond van een andere provinciale regeling
ten behoeve van de activiteit subsidie is ver
strekt;
b	de activiteit binnenschools van karakter is.
Artikel 5 Procedurebepalingen
Lid 1 Aanvraagperiode subsidieverstrekking
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn
ontvangen uiterlijk vier weken voor het eerste
optreden, dan wel voorstelling of tentoonstelling.
Lid 2
In afwijking van lid 1 geldt voor het jaar 2012 dat
aanvragen om subsidie voor activiteiten die
tussen 15 november 2012 en 31 december 2012
worden uitgevoerd uiterlijk 15 oktober 2012 door
ons moeten zijn ontvangen.
Lid 3
Indien een aanvraag om subsidie niet conform
het bepaalde in lid 1 en 2 door ons is ontvangen,
nemen wij deze niet in behandeling.
Lid 4 Beslistermijn subsidieverstrekking
Wij beslissen binnen vier weken na ontvangst
van de aanvraag om subsidie.

Lid 3
In geval kosten worden opgevoerd die betrekking
hebben op de uitvoeringslocatie, subsidiëren wij
maximaal € 2.000,– per uitvoering van de activi
teit.
Lid 4
In geval kosten worden opgevoerd die betrekking
hebben op de inzet van een professional is het
maximaal door ons te subsidiëren uurtarief
€ 55,– per uur.
Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van
verdeling
Lid 1 Subsidieplafond
Jaarlijks stellen wij het subsidieplafond dat voor
deze regeling geldt vast.
Lid 2 Verdeling
Aanvragen worden behandeld in volgorde van
ontvangst. 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.

Lid 5
Over aanvragen om subsidie die worden ontvangen
in de periode tussen 15 november en 31 december
beslissen wij uiterlijk op 31 januari van het
daarop volgende jaar.

Lid 3
Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag door
ons worden ontvangen en door honorering van
deze aanvragen het subsidieplafond wordt over
schreden, wordt de aanvraag met de laagste
subsidiabele kosten als eerste in behandeling
genomen.

Artikel 6 Niet subsidiabele kosten

Artikel 9 Verplichting

Lid 1
Niet voor subsidie in aanmerking komen de vaste
exploitatielasten, waaronder begrepen de kosten
van personeel en directievoering die binnen de
reguliere taken en formatie van de aanvrager
vallen, huisvesting, herinrichting, administratie
en aanverwante overhead, scholing en nascho
ling van kader, kosten van de aanschaf van
apparatuur.

Lid 1
De subsidieontvanger is verplicht het eerste
optreden, dan wel de eerste voorstelling of ten
toonstelling uit te voeren binnen zes maanden
na verstrekking van de subsidie.

Artikel 7 Berekening van de subsidie
Lid 1
De subsidie bedraagt 75% van de door ons nood
zakelijk geachte kosten van de activiteit, maar
nooit meer dan het tekort in de dekking van die
kosten, met een maximum van € 5.000,– per
aanvraag.
Lid 2
Per aanvrager kan per kalenderjaar niet meer dan
€ 10.000,– subsidie worden verstrekt.
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Lid 2
In afwijking van lid 1 geldt dat voor het jaar 2012
de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten
uit te voeren in het jaar 2012.
Artikel 10 Slotbepalingen
Lid 1
Deze regeling treedt in werking op 23 november
2010.
Lid 3
De regeling vervalt op 31 december 2012.
Lid 4
Deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald
als Uitvoeringsregeling flitsregeling amateur
kunst Noord-Holland 2010.
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Haarlem, 12 oktober 2010.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
J. Remkes, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 19 oktober 2010.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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