
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 mei 2017, nr.

937662/937677, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie opruiming

drugsafval Noord-Holland 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het om uitvoeringstechnische redenen gewenst is de Uitvoeringsregeling subsidie

opruiming drugsafval Noord-Holland 2016 te wijzigen;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  
 

De Uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt “dumpen” vervangen door: achterlaten.

 

B

 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het woord “dumping” wordt vervangen door: het achterlaten.

 

C

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt “illegale dumping” ver vangen door: achterlaten.

2. Het eerste lid, onderdeel b, aanhef, komt te luiden:

b. de locatie waar het drugsafval is achtergelaten:.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt “de illegale drugsdumping” vervangen door: het achterlaten

van drugsafval.

4. Het eerste lid 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. het opruimen, bedoeld in artikel 2, is gedaan in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag

5. In het eerste lid, onderdeel e, sub 1°, wordt “de dumping” vervangen door: het achtergelaten

drugsafval;

6. In het derde lid, onderdeel a, wordt “de illegale dumping ”vervangen door: het achterlaten;

 

D

 

Artikel 6 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 

1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten

voor subsidie in aanmerking voor zover deze kosten niet op andere wijze voor vergoeding in aanmerking

komen:

a. de voor derden gemaakte kosten;

b. kosten van personeel, tegen maximaal het tarief van € 60 per uur;

c. kosten uit onbetaalde eigen arbeid tot een bedrag van € 60 per uur.

2. De kosten in het eerste lid, onderdelen b en c, zijn subsidiabel tot ieder maximaal 20% van de subsi-

diabele kosten.

 

E

 

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8 Subsidieplafond
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Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast voor de activiteiten bedoeld in artikel

2, die zijn uitgevoerd in de periode bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel d.

 

F

 

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Een subsidieaanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de door Gedeputeerde Staten jaarlijks

vast te stellen openingsperiode is ontvangen

2. In het vierde lid wordt “na 31 maart 2016” vervangen door: na ontvangst van de aanvraag.

 

ARTIKEL II  
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad

waarin het wordt geplaatst.

 

 

Haarlem, 9 mei 2017.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op 10 mei 2017

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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