
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 8 december 2009, 
nr. 2009-70423, tot bekendmaking van 
de Uitvoeringsregeling bijdrage 
gemeentelijke samenwerking Noord-
Holland 2010. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het gewenst is de Uitvoerings
regeling bijdrage bestuurskracht en samen
werking 2009 in een gewijzigde vorm voort te 
zetten;

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening NoordHolland 2009;

besluiten vast te stellen de volgende 
Uitvoeringsregeling bijdrage gemeentelijke 
samenwerking Noord-Holland 2010.

Artikel 1  Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling kan worden 
verstrekt aan NoordHollandse gemeenten.

Artikel 2  Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende 
activiteiten:
a  externe ondersteuning ten behoeve van 

onderzoek in verband met gemeentelijke 
samenvoeging of samenwerking;

b  externe ondersteuning bij een samenvoegings 
of samenwerkingsproces, waarbij het dient te 
gaan om innovatieve vormen van samen
werking. 

  Onder innovatieve vormen van samenwerking 
wordt verstaan samenwerkingsvormen die 
nergens anders in Nederland zijn onderzocht, 
uitgetest of toegepast. Indien een samen
werkingsvorm grote gelijkenis vertoont met 
een eerder onderzochte, uitgeteste of toe
gepaste samenwerkingsvorm, dan beoordelen 
wij of deze vorm innovatief is. 

Artikel 3  Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien de 
beoogde activiteiten in strijd zijn met een ander 
provinciaal beleidsdoel.

Artikel 4  Procedurebepalingen

lid 1
De aanvraag om vaststelling van de subsidie dient 
door ons te zijn ontvangen binnen 13 weken na 
afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is 
verkregen.

lid 2
Wij besluiten op aanvragen om subsidie en aan
vragen om vaststelling van een subsidie binnen  
13 weken na ontvangst van deze aanvragen.

Artikel 5  Berekening van de subsidie

lid 1
Voor de activiteit genoemd in artikel 2, onder a, 
bedraagt de subsidie per gemeente jaarlijks ten 
hoogste 50% van de naar ons oordeel noodzakelijke 
kosten van de activiteit met een maximum van  
€ 50.000,–. 

lid 2
Voor de activiteit genoemd in artikel 2, onder b, 
bedraagt de subsidie gedurende de looptijd van 
deze regeling eenmalig ten hoogste 50% van de 
naar ons oordeel noodzakelijke kosten van een 
samenvoegings of samenwerkingsproces met een 
maximum van € 50.000,–. 

lid 3
Door de aanvrager verrekenbare BTW wordt door 
ons niet aangemerkt als noodzakelijke kosten.
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Artikel 6  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling

lid 1
Wij stellen jaarlijks een subsidieplafond vast voor 
het volgende kalenderjaar.

lid 2
Aanvragen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. 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 aan
vraag de datum waarop de aangevulde aanvraag 
door ons is ontvangen.

Artikel 7  Verplichtingen

lid 1
De ontvanger van een subsidie als bedoeld in 
artikel 2, onder a, is verplicht een exemplaar van 
het rapport dat over de gesubsidieerde activiteiten 
wordt uitgebracht in te zenden.

lid 2
De ontvanger van een subsidie als bedoeld in 
artikel 2, onder b, is verplicht een verslag in te 
dienen van de activiteiten die met behulp van de 
subsidie tot stand zijn gekomen.

Artikel 8  Slotbepalingen

lid 1
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2011.

lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als 
Uitvoeringsregeling bijdrage gemeentelijke 
samenwerking NoordHolland 2010.

Lid 4 
De Uitvoeringsregeling bijdrage bestuurskracht en 
samenwerking 2009 wordt ingetrokken.

Haarlem, 8 december 2009.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland.

E. Post, waarnemend voorzitter.

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

Uitgegeven op 18 december 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

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