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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 24 november 2004, nr 2004/54239,
tot publicatie van hun besluit van 23 november
2004, nr. 50644.

besluiten:

vast te stellen de navolgende beleidsregel:
Beleidsregel Actieplan Cultuurbereik Noord-Holland
2005-2008, cultuurparticipatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat zij op 23 november 2004,
onder nr. 2004/50644, het volgende besluit hebben
genomen:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat provinciale staten in de Cultuurnota
2005-2008 en het daarop gebaseerde Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 hebben neergelegd dat het publieksbereik van kunst en cultuur en de actieve participatie
daarin van de Noord-Hollandse bevolking in het algemeen vergroot dient te worden, waarbij specifieke aandacht dient uit te gaan naar de versterking van de culturele infrastructuur, naar de culturele diversiteit van de
bevolking en naar de jeugd;
voorts overwegende, dat subsidiëring van activiteiten
die daarop zijn gericht aan dat doel bijdraagt;
voorts overwegende dat ons college, in afwachting van
vaststelling van een subsidieverordening door provinciale
staten, op grond van artikel 4:23, lid 3, onder a van de
Algemene wet bestuursrecht kan beginnen met het
verstrekken van dergelijke subsidies;
voorts overwegende dat ons college daartoe bevoegd is
op grond van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
voorts overwegende dat voor de afweging van aanvragen
voor die subsidies een beleidskader nodig is;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
juncto artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
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Artikel 1 begripsomschrijvingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a
adviescommissie: de Adviescommissie Actieplan
Cultuurbereik 2005-2008;
b
algemene subsidieverordening: de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998;
c
provinciale uitvoeringsorganisatie: de Stichting
genoemd in artikel 2, onder b;
d
steunfunctie-instellingen: de instellingen genoemd
in artikel 2 onder c tot en met f;
e
grote gemeenten: Noord-Hollandse gemeenten
met meer dan 60.000 inwoners met uitzondering
van Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en
Zaanstad;
f
middelgrote gemeenten: Noord-Hollandse
gemeenten met meer dan 30.000 en minder dan
60.000 inwoners;
g
kleine gemeenten: Noord-Hollandse gemeenten
met minder dan 30.000 inwoners.
Artikel 2 doelgroep
Wij verstrekken de subsidie uitsluitend aan:
a
de gemeenten in Noord-Holland, met
uitzondering van de gemeente Amsterdam;
b
Stichting Kunst & Cultuur Noord-Holland;
c
Stichting Provinciaal Centrum voor
Amateurkunst De Kunst;
d
Stichting Museaal & Historisch Perspectief;
e
Stichting Probiblio;
f
Stichting Cultureel Erfgoed.
Artikel 3 subsidiecriteria
lid 1
Wij verstrekken de subsidie aan een gemeente uitsluitend
in de naar ons oordeel noodzakelijke kosten van:
a
activiteiten die:
1 voortvloeien uit het gemeentelijk cultuurbeleid
of een gemeentelijke (meerjaren)visie op cultuur

b

c

of een jaarprogramma op het gebied van cultuur;
en
2 tot doel hebben de vergroting van het publieksbereik van cultuur en de actieve participatie
daarin van de inwoners, met specifieke aandacht voor de versterking van de culturele
infrastructuur, de culturele diversiteit of de
jeugd;
activiteiten die betrekking hebben op culturele
planologie, waarbij bewoners betrokken worden
bij de inrichting van de openbare ruimte;
activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van
cultuurbeleid in kleine gemeenten.

lid 2
Wij verstrekken de subsidie aan de provinciale uitvoeringsorganisatie en de steunfunctie-instellingen uitsluitend
in de naar ons oordeel noodzakelijke kosten van activiteiten die:
a
betrekking hebben op een bovenlokale thematiek
en plaatsvinden in minimaal vier gemeenten;
b
voortkomen uit een aantoonbare behoefte van de
desbetreffende gemeenten; en
c
de vergroting van het publieksbereik van cultuur
en de actieve participatie daarin van inwoners
van Noord-Holland tot doel hebben.
lid 3
De activiteiten bedoeld in lid 1 onder a en c en lid 2
dienen betrekking te hebben op een of meer van de
volgende terreinen:
a
archeologie en historische geografie;
b
alle kunsten waaronder podiumkunsten, beeldende
kunsten, vormgeving, architectuur, scheppende
kunsten als muziek, literatuur, foto en film, audiovisuele media;
c
amateurkunst;
d
musea en archieven.
lid 4
Indien voor de activiteiten als bedoeld in lid 1 subsidie
is aangevraagd door een grote, middelgrote of kleine
gemeente, dient de eigen bijdrage van die gemeente of,
indien meerdere gemeenten betrokken zijn, van die
gemeenten gezamenlijk, 1/3 deel te zijn van het aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel 4 weigeringsgronden
lid 1
Wij weigeren de subsidie in ieder geval indien de activiteit:
a
in aanmerking komt voor subsidie op grond van
een provinciale verordening of een andere beleidsregel;
b
plaatsvindt buiten Noord-Holland of in de
gemeente Amsterdam;
c
ten tijde van de verzending van de aanvraag
reeds heeft plaatsgevonden, of indien met de
uitvoering reeds is begonnen;
d
niet openbaar toegankelijk is;
e
een commercieel doel heeft; of
f
tot het reguliere aanbod van eerstelijnsinstellingen
van een gemeente behoort.
lid 2
Wij weigeren de subsidie bovendien indien:
a
de subsidie wordt aangevraagd door een grote of
middelgrote gemeente; en
b
de activiteit geen onderdeel is van het gemeentelijk cultuurbeleid, een gemeentelijke (meerjaren)visie
op cultuur of het cultureel jaarprogramma van die
gemeente.
lid 3
Alle aanvragen die tijdig zijn ingekomen, afkomstig zijn
van een van de doelgroepen genoemd in artikel 2, en
niet worden geweigerd op grond van lid 1 of lid 2,
worden aan de adviescommissie voorgelegd. Wij weigeren de subsidie in ieder geval indien de activiteit naar
het oordeel van de adviescommissie van onvoldoende
artistiek-inhoudelijke kwaliteit is.
Artikel 5 aanvraag
lid 1
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de algemene
subsidieverordening wordt een aanvraag ingediend
vóór 1 januari 2005.
lid 2
Per gemeente kan maximaal één aanvraag per aanvraagronde worden ingediend.
Artikel 6 verdeling van het subsidieplafond

lid 5
Indien voor de activiteiten als bedoeld in lid 1 subsidie
is aangevraagd door de gemeente Alkmaar, Haarlem,
Haarlemmermeer of Zaanstad, dient de eigen bijdrage
van de gemeente even groot te zijn als het aangevraagde
subsidiebedrag.
lid 6
De te subsidiëren activiteiten dienen in 2005 plaats te
vinden.
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lid 1
Nadat de adviescommissie advies heeft uitgebracht
rangschikken wij de aanvragen van grote, middelgrote
en kleine gemeenten op een prioriteitenlijst, zodanig
dat de activiteit hoger genoteerd wordt naar mate:
a
het een eerste aanvraag van een gemeente in het
kader van het Actieplan Cultuurbereik betreft;
b
het een gezamenlijke aanvraag betreft van gemeenten
die ontstaan is uit samenwerking op het gebied van
cultuurbeleid;
c
het een aanvraag van een kleine gemeente voor
ontwikkeling van cultuurbeleid betreft.
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lid 2
Onverminderd de uitkomst van de rangschikking
bedoeld in lid 1, rangschikken wij met inachtneming
van het advies van de adviescommissie de aanvragen
bedoeld in lid 1 zodanig op de prioriteitenlijst dat een
activiteit hoger genoteerd wordt naar mate deze voldoet
aan meer van de volgende aspecten:
a
de burgers worden actief bij de activiteit
betrokken;
b
de activiteit versterkt de culturele infrastructuur;
c
de activiteit heeft betrekking op de culturele diversiteit of de jeugd.
lid 3
Met inachtneming van het advies van de adviescommissie rangschikken wij de aanvragen van de steunfunctieinstellingen en het provinciale uitvoeringsorgaan op
een prioriteitenlijst, zodanig dat een activiteit hoger
genoteerd wordt naar mate deze voldoet aan meer van
de volgende aspecten:
a
de gemeenten dragen financieel bij aan de activiteit;
b
de activiteit vindt plaats in kleine gemeenten;
c
de burgers worden actief bij de activiteit betrokken;
d
de activiteit heeft een voorbeeldfunctie;
e
de continuïteit van de activiteit is gewaarborgd;
f
de activiteit is overdraagbaar;
g
de activiteit heeft een evenwichtige spreiding over
de provincie tot gevolg.
lid 4
Wij stellen geen prioriteitenlijst als bedoeld in lid 1, 2 en
3 op indien het totale subsidiebedrag voor de projecten
waarover de adviescommissie positief heeft geadviseerd
minder is dan het beschikbare subsidieplafond.
lid 5
In afwijking van artikel 11 van de algemene subsidieverordening beslissen wij gelijktijdig op de aanvragen,
uiterlijk op 25 maart 2005.

lid 3
Op de aanvragen in de tweede aanvraagronde zijn de
bepalingen in artikel 3, 4 en 5, lid 2 van toepassing.
lid 4
In afwijking van artikel 11 van de algemene subsidieverordening beslissen wij op de aanvragen binnen
12 weken na ontvangst daarvan.
Artikel 8 vorm van de subsidie
Een subsidie op grond van deze beleidsregel is een
projectsubsidie en wordt verstrekt in de vorm van een
tekortsubsidie.
Artikel 9 subsidiabele kosten
lid 1
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder a
en b komen in aanmerking de kosten die onlosmakelijk
verbonden zijn met de ontwikkeling en uitvoering van
de activiteiten, met uitzondering van de vaste exploitatielasten.
lid 2
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder c
komen in aanmerking de kosten die onlosmakelijk
verbonden zijn met de ontwikkeling van cultuurbeleid,
met uitzondering van de vaste exploitatielasten.
lid 3
Voor een subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2 komen
in aanmerking de totale kosten van de ontwikkeling en
uitvoering van de activiteiten, met uitzondering van de
vaste exploitatielasten.
lid 4
De BTW die door de aanvrager kan worden verrekend
of gecompenseerd komt niet voor subsidiering in aanmerking.
Artikel 10 berekening van de subsidie

Artikel 7 tweede aanvraagronde
lid 1
Indien op de datum genoemd in artikel 6, lid 5 het subsidieplafond niet is bereikt, kunnen wij besluiten om een
tweede aanvraagronde open te stellen voor de grote,
middelgrote en kleine gemeenten en voor de stichtingen
genoemd in artikel 2, onder b tot en met f, en wel tot
1 oktober 2005. Wij maken dit besluit bekend aan de
betrokken gemeenten en stichtingen.
lid 2
Op de aanvragen bedoeld in lid 1 beslissen wij 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 aanvraag is aangevuld.
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lid 1
De subsidie aan een gemeente bedraagt per aanvraag
a
maximaal € 40.000,– voor de gemeenten Alkmaar,
Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad;
b
maximaal € 35.000,– voor grote en middelgrote
gemeenten;
c
maximaal € 20.000,– voor kleine gemeenten;
d
maximaal € 25.000,– per deelnemende kleine
gemeente, indien het een gezamenlijke aanvraag
betreft van gemeenten, die ontstaan is uit samenwerking op het gebied van cultuurbeleid.
lid 2
De subsidie aan een steunfunctie-instelling of de provinciale uitvoeringsorganisatie bedraagt per aanvraag van
de totale kosten, met een maximum van € 80.000,–.
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Artikel 11 aanvraag om subsidie
lid 2
Een aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de
algemene subsidieverordening wordt ingediend door
middel van een bij ons verkrijgbaar formulier.
lid 2
Bij de aanvraag van gemeenten, uitgezonderd de kleine
gemeenten, worden het gemeentelijk cultuurbeleid of de
(meerjaren)visie op cultuur of het jaarprogramma op
het gebied van cultuur van de gemeente overgelegd.
lid 3
Bij de aanvraag van een steunfunctie-instelling of het
provinciale uitvoeringsorgaan worden intentieverklaringen
overgelegd van de bevoegde bestuursorganen van de
betrokken gemeenten waaruit blijkt dat er bij die gemeenten draagvlak is voor de activiteit.
Artikel 12 inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag nadat hij
bekendgemaakt is.
Artikel 13 citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel
Actieplan Cultuurbereik Noord-Holland 2005-2008,
cultuurparticipatie.
Artikel 14 horizonbepaling
Deze beleidsregel vervalt op de dag waarop een deelverordening als bedoeld in artikel 4 van de algemene
subsidieverordening, die in hetzelfde onderwerp voorziet als deze beleidsregel, in werking treedt.
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Artikelgewijze toelichting op Beleidsregel Actieplan
Cultuurbereik Noord-Holland 2005-2008, cultuurparticipatie.
Artikel 3, lid 1 onder c
Onder activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling
van cultuurbeleid in kleine gemeenten wordt onder
meer verstaan: ontwikkeling en uitvoering van incidentele projecten die leiden tot het opstellen van cultuurbeleid, behoefteonderzoeken, inventarisaties, advisering
van derden met betrekking tot het opstellen van cultuurbeleid.
Artikel 4, lid 1 onder a
Hieruit volgt o.m. dat een activiteit die specifiek gericht
is op de schoolgaande jeugd en onderdeel uitmaakt van
een lesprogramma, niet voor subsidie op basis van deze
beleidsregel in aanmerking komt, omdat zo’n activiteit
voor subsidie op basis van de Beleidsregel Actieplan
Cultuurbereik Noord-Holland 2005-2008, cultuureducatie
in aanmerking komt.

Haarlem, 23 november 2004.
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

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

Uitgegeven op 6 december 2004.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A. van Hoorik,
hoofd bureau Kwaliteitszorg van afdeling Juridische
Zaken.

Artikel 4 lid 3
Een oordeel over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit
betreft een door de adviescommissie Actieplan Cultuurbereik aan Gedeputeerde Staten uitgebracht schriftelijk
advies. Onder artistiek-inhoudelijke kwaliteit wordt
onder meer verstaan: de professionaliteit en deskundigheid van de culturele activiteit en van de makers.
De inhoudelijke kwaliteit van een activiteit wordt voorts
getoetst aan onder andere de volgende criteria:
aansluiting bij de doelstelling en speerpunten van het
Actieplan Cultuurbereik 2005-2008, publieksbereik en
afstemming op de doelgroep, de mate van (actieve)
participatie van de burgers, continuïteit samenwerking,
projectplanning, meetbaarheid, financiering en publiciteit.
Artikel 4 lid 1 onder f
Eerstelijnsinstellingen van gemeenten zijn onder meer
muziekscholen, creativiteitscentra, centra voor de kunst.
Artikel 5 lid 2
Eén aanvraag kan meerdere activiteiten betreffen.
Artikel 6
Op de aanvragen van de gemeenten Alkmaar, Haarlem
Haarlemmermeer en Zaanstad wordt beslist los van de
prioriteitenlijst.
Artikel 9
Vaste exploitatielasten zijn onder meer de kosten van
personeel en directievoering, huisvesting, herinrichting,
onderhoud, administratie en aanverwante overhead.

Afdeling: ZWC
Contactpersonen: E. Koning-Vereecken (tel. 023-5143612) en
I.H.W. Matheij (tel. 023-5144382)
Categorie: overige besluiten van algemene strekking
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