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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot
bekendmaking van de deelverordening groot onderhoud en verbouwen dorpshuizen Noord-Holland
2007 Noord-Holland 2007.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 30 oktober 2006, onder nr. 9, het volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
■ overwegende dat de Deelverordening groot onderhoud en verbouwen dorpshuizen Noord-Holland 2006-2010
aangepast dient te worden in het kader van rechtmatigheid;
■ gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
■ gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;
besluiten vast te stellen de Deelverordening groot onderhoud en verbouwen dorpshuizen Noord-Holland 2007.
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Paragraaf 1, algemeen
Artikel 1, begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder dorpshuis
een algemeen toegankelijk gebouw met een sociaalculturele functie, waarin de ontmoetingsfunctie centraal
staat en dat voorziet in de behoeften aan ruimten voor
activiteiten en dienstverlening op maatschappelijke en
aanverwante terreinen ten dienste van de bewoners en
bezoekers van een woonkern.

Paragraaf 2, wie, wat en wanneer
Artikel 2, doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten en
aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die
zich ten doel stellen een dorpshuis in Noord-Holland te
exploiteren in een woonkern met een inwonertal kleiner
dan 15.000.
Artikel 3, activiteiten waarvoor subsidie kan worden
verstrekt
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten van
het verrichten van groot onderhoud aan een dorpshuis,
waaronder begrepen de kosten van aanpassingen en
verbouwingen die leiden tot betere gebruiksmogelijkheden van het dorpshuis.
Artikel 4, weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
met de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd is begonnen voordat op die aanvraag is
beslist;
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten de
b
activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd
financieel niet haalbaar zullen zijn, dan wel de
exploitatie van het dorpshuis voor de komende
twee jaar niet haalbaar zal zijn;
c
door verhuur of pacht van ruimten door het
dorpshuis de functie van het dorpshuis niet
langer voldoende gewaarborgd is;
d
op grond van deze deelverordening reeds een
subsidie voor het betreffende dorpshuis is
verstrekt;
e
op grond van een andere provinciale regeling
reeds subsidie is verstrekt voor dezelfde kosten.
Artikel 5, aanvraag voor subsidieverlening, voorschot
en subsidievaststelling
Lid 1, aanvraag voor subsidieverlening
Aanvragen om subsidieverlening moeten worden
ingediend uiterlijk drie maanden voor het begin van de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
a
De aanvraag voor subsidievaststelling wordt
ingediend op een bij Gedeputeerde Staten verkrijgbaar aanvraagformulier dat door de aanvrager
volledig wordt ingevuld en wordt voorzien van
de eventueel in dat formulier gevraagde bijlagen.
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b

De subsidieontvanger dient bij de aanvraag voor
subsidieverlening een jaarrekening en een sluitende
projectbegroting over te leggen. Voorts worden
overgelegd verhuur en pachtcontracten met
betrekking tot ruimten van het dorpshuis.

Lid 2, aanvraag voor subsidievaststelling
De aanvraag voor subsidie vaststelling moet
a
worden ingediend binnen drie maanden na
afloop van de activiteit waarvoor subsidie is
verkregen.
b
De subsidieontvanger dient bij de aanvraag voor
subsidievaststelling een verklaring te overleggen
omtrent het aantal uren dat door vrijwilligers is
gewerkt.
Artikel 6, verplichtingen van de subsidieontvanger
Lid 1, start van de werkzaamheden
Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting opgelegd
om binnen een jaar na subsidieverlening een aanvang te
maken met de werkzaamheden waarvoor subsidie is
verleend.
Lid 2, afronding van de werkzaamheden
Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting
opgelegd om de werkzaamheden waarvoor subsidie is
verleend binnen twee jaar na aanvang van de werkzaamheden af te ronden.
Lid 3, niet voldoen aan verplichtingen
Indien een subsidieontvanger niet voldoet aan één of
meerdere van de voorgaande verplichtingen, dan dient
de subsidieontvanger Gedeputeerde Staten daar direct
van op de hoogte te stellen.
Artikel 7, beslistermijnen Gedeputeerde Staten
Lid 1, beslissing over subsidieverlening
Gedeputeerde Staten beslissen over de aanvraag voor
subsidieverlening binnen 10 weken na ontvangst van
de aanvraag.
Lid 3, beslissing over subsidievaststelling
Gedeputeerde Staten stellen de subsidie vast binnen
negen maanden na afloop van de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend.

Paragraaf 3, hoeveel en hoe
Artikel 8, vorm van de subsidie
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie en wordt verleend in de vorm van een
tekortsubsidie.
Artikel 9, verdeling van het beschikbare
subsidieplafond
Op de subsidieaanvragen 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 datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Haarlem, 30 oktober 2006

Artikel 10, berekening van de subsidie

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

Lid 1, subsidieverlening
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de door
Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten met
een maximum van € 75.000,–.

Provinciale Staten van Noord-Holland.

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 14 december 2006
Lid 2, inzet van vrijwilligers
Bij het bepalen van de noodzakelijk geachte kosten
waarderen Gedeputeerde Staten de inzet van vrijwilligers op € 20,– per uur.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Lid 3, kosten die voor subsidie in aanmerking komen
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn
kosten die onderdeel vormen van de onroerende zaak.
Lid 4, voorschotverlening
a
De subsidieontvanger kan een voorschot van ten
hoogste 80% krijgen.
b
In afwijking van de vorige sub en in afwijking
van artikel 23 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, kan een
subsidieontvanger van een subsidiebedrag tot en
met € 10.000,– een voorschot van ten hoogste
100% krijgen.

Paragraaf 4, slotbepalingen
Artikel 11, hardheidsclausule
In bijzondere omstandigheden kunnen Gedeputeerde
Staten afwijken van één of meer bepalingen van deze
verordening.
Artikel 12, intrekken subsidieverordeningen/
regelingen
De Deelverordening groot onderhoud en verbouwen
dorpshuizen Noord-Holland 2006-2010 wordt
ingetrokken.
Artikel 13, aanhaaltitel
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverordening
groot onderhoud en verbouwing dorpshuizen NoordHolland 2007.
Artikel 14, datum inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
Artikel 15, vervaldatum
Deze verordening vervalt op 31 december 2010.
Directie/sector: BEL/JZW
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

4

