PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/27
(aangepast)

Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 28 maart 2006 ter aanvulling van
de Algemene Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld:

“Nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en sport 2006-2007”
Hoofdstuk 1

Algemeen

Artikel 1
Doel van de regeling
In deze subsidieregels wordt aangegeven op basis van welke criteria wordt beoordeeld
of een activiteit in aanmerking kan komen voor een subsidie van de Provincie Limburg
in het kader van sociale ontwikkeling en sport.
Artikel 2
Kader
Het provinciale coalitieakkoord 2003-2007 en de Sportnota Provincie Limburg 20062008 dienen als kader voor de nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en sport. In
het coalitieakkoord worden activiteiten op het terrein van sociale ontwikkeling en sport
ingezet om diverse doelstellingen van de provinciale beleidsthema’s “Jong zijn in
Limburg” en “Vitale kernen en buurten” te realiseren.
Dit betekent mede dat projecten dienen aan te sluiten bij in de Sociale Agenda
benoemde speerpunten voor de regio’s, alsook zoveel mogelijk bij de op lokaal niveau
tussen gemeenten en inwoners geformuleerde verbeteropgaven zoals vastgelegd in
bijvoorbeeld een Dorpsomgevingsprogramma (DOP), lokale sociale structuurschets of
een tussen Provincie en gemeenten overeengekomen Afsprakenkader.
Artikel 3
Doel van de subsidiëring
Met het verstrekken van een subsidie in het kader van deze subsidieregels wordt
beoogd uitvoering te geven aan de doelstellingen van de provinciale
programmabegroting en de productenraming, die geldt op het moment van indiening
van de subsidieaanvraag, tenzij het nadien gewijzigde beleid gunstiger is.
Artikel 4
Subsidievormen en niet-subsidiabele kosten
1.
In het kader van de nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en sport kunnen
project- en waarderingssubsidies worden verleend, zoals bedoeld in artikel 1
van de Algemene Subsidieverordening 2004.
2.
De volgende kosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking:
a) investeringskosten in vaste activa (o.a. onroerend goed, inventaris);

b) kosten van kinderopvang, presentiegelden, aanschafkosten van boeken,
tijdschriften,
periodieken en studiemateriaal.
c) door de aanvrager verrekenbare BTW;
d) kosten die samenhangen met financiële of contractuele verplichtingen
aangegaan voordat een
projectsubsidie is aangevraagd tenzij sprake is van kosten voor onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten of het ontwikkelen van plannen met betrekking tot de in de
aanvraag genoemde
activiteiten.
Artikel 5
Formele criteria voor het indienen van subsidieaanvragen
Voor het indienen van subsidieaanvragen in het kader van deze regels gelden de
volgende criteria:
a)
uitsluitend rechtspersonen, zijnde niet-commerciële instellingen, kunnen in
aanmerking komen voor subsidie;
b)
subsidieaanvragen dienen via een door Gedeputeerde Staten vastgesteld
format te worden ingediend;
c)
subsidieaanvragen dienen minimaal drie maanden voorafgaand aan de start
van het project te worden ingediend. In de subsidieaanvraag dient naast de
startdatum tevens te worden aangegeven wanneer het project wordt afgerond
(einddatum van het project);
d)
overgangsperiode: alleen in 2006 geldt voor aanvragen voor activiteiten, die
plaatsvinden in de periode tot en met juni 2006, een aanvraagtermijn van
minimaal 1 maand (dat wil zeggen, de aanvraag dient minimaal 1 maand van te
voren te worden ingediend);
e)
subsidies kunnen voor maximaal een periode van twee achtereenvolgende
jaren verleend worden.
Artikel 6
Beslistermijn
Op een aanvraag wordt binnen twaalf weken na indiening beslist, mits deze voldoet
aan de bij wet- en regelgeving gestelde vereisten.
Artikel 7
Subsidieplafond
1.
Gedeputeerde Staten kunnen subsidies verlenen tot maximaal de jaarlijks door
haar ten behoeve van de nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en sport
beschikbaar gestelde middelen.
2.
Gedeputeerde Staten stellen hiertoe jaarlijks een subsidieplafond vast.
3.
Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij
indiening op dezelfde datum gaat die aanvraag vóór, die naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten het best aansluit bij de in de artikelen 14 en 16
genoemde toetsingscriteria.
Artikel 8
Profilering Provincie Limburg
1.
Degene die een provinciaal subsidie ontvangt, is verplicht op/in alle uitingen
aan te geven dat de activiteit (mede) tot stand is gekomen dankzij een
provinciaal subsidie.
2.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere verplichtingen opleggen ten aanzien van
de aard en wijze van vermelding.
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3.

In het aanvraagformulier dient de aanvrager aan te geven op welke concrete
wijzen de provincie geprofileerd zal worden bij de activiteiten waarvoor
subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9
Monitoring, verantwoording en evaluatie
1.
De subsidieaanvrager dient een inhoudelijke en financiële eindverantwoording
af te leggen over het gesubsidieerde project. Afhankelijk van de looptijd van het
project (een- of tweejarig) wordt in de subsidiebeschikking medegedeeld of er
een tussentijdse inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage moet worden
ingediend. Bij projecten met een tweejarige looptijd dient een
voortgangsrapportage uiterlijk 2 maanden na afloop van het eerste projectjaar
te worden ingediend.
2.
De eindverantwoording van projectsubsidies geschiedt aan de hand van een
door Gedeputeerde Staten voorgeschreven evaluatieformulier en een
inhoudelijk en financieel verslag van het project. In het inhoudelijk verslag
wordt duidelijk beschreven welke prestaties er geleverd zijn, conform de
ingediende subsidieaanvraag. Hierbij wordt tevens duidelijk verslag gedaan
over hoe bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit rekening is
gehouden met de door Gedeputeerde Staten gestelde resultaatverplichtingen
en formele verplichtingen.
Artikel 10 Algemene Subsidieverordening 2004
Op deze subsidieregels is de Algemene Subsidieverordening 2004 van toepassing,dan
wel enige hiervoor in de plaats tredende verordening van Provinciale Staten.
Artikel 11 Hardheidsclausule
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 12 Inwerkingtreding
De nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en sport treden in werking op 29 maart
2006 en eindigen per 31 december 2007. Tussentijdse wijziging en bijstelling is
mogelijk.
Artikel 13 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Vernieuwend: als uitgangspunt bij subsidiëring van projecten op het terrein van
sociale ontwikkeling en sport is bepaald dat deze vernieuwend dienen te zijn.
Hiermee wordt aangegeven dat reguliere jaarlijks terugkerende activiteiten niet
voor subsidiëring in aanmerking komen. Dit is met name bij de sport een
verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Met vernieuwend wordt bedoeld dat
de organisatieopzet van (onderdelen van) een activiteit, om de voorgenomen
doelstellingen te realiseren, nog niet of hoogst zelden bij een bepaalde doelgroep
of een projectgebied in Limburg is toegepast. Daarnaast dient een reële kans
aanwezig te zijn dat de voorgenomen vernieuwende organisatieopzet zal leiden tot
een succesvolle realisatie van de doelstellingen van de activiteit. De vernieuwende
organisatieopzet dient tevens overdraagbaar te zijn in Limburg, dat wil zeggen, dat
zij een voorbeeldfunctie heeft voor andere organisaties in Limburg.
b. Diversiteit: In ons sociale beleid streven wij enerzijds na dat ongelijkheid,
ongelijkwaardigheid en sociale uitsluiting gereduceerd worden en anderzijds dat
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c.
d.

e.
f.
g.

h.

i.

j.

k.

sociale verbanden, interacties en relaties versterkt worden in netwerken die gericht
zijn op versterking van de eigen doelgroep dan wel op het aangaan van een relatie
met andere doelgroepen. Onder diversiteit wordt verstaan de waardering voor
verschillen tussen groepen en tussen individuen en de erkenning van de positieve
meerwaarde ervan voor de Limburgse samenleving. Diversiteit wordt hierbij zeer
breed opgevat en verwijst naar onder meer verschillen in leeftijd, gezondheid,
culturele achtergrond, Sociaal Economische Status etc.
Jongeren: hieronder vallen alle burgers in Limburg (NL) die jonger zijn dan 26 jaar.
Euregionaal samenwerkingsverband: hiermee wordt bedoeld dat de activiteiten
dienen plaats te vinden in meerdere partnerregio’s van een euregio. Een overzicht
van de actuele euregiogebieden wordt op aanvraag verstrekt;
Topsportevenement: een evenement dat als zodanig erkend wordt door Topsport
Limburg;
Topsporters: sporters die aantoonbaar als zodanig zijn erkend door Topsport
Limburg;
Bos-projecten: dit is een buurt-onderwijs-sport (bos) project waarbij sportactiviteiten
worden ingezet om achterstandssituaties op het gebied van gezondheid, bewegen,
integratie en participatie op lokaal niveau te verminderen. Bij bosprojecten dient er
sprake te zijn van een actieve samenwerking tussen een onderwijsinstelling, een
sportvereniging en/of de buurt.
Speerpuntsport: Dit is een sporttak waar in de Sportnota Provincie Limburg
prioriteit aan gegeven is om de beleidsdoelstellingen op het terrein van sport te
realiseren. Deze sporttak is in Limburg breed vertegenwoordigd en er zijn veel
burgers recreatief of competitief bij betrokken. Daarnaast zijn er tussen enkele
sporttakken (atletiek, triatlon, wielrennen en zwemmen) sterke dwarsverbanden.
De speerpuntsporten in Limburg in 2006 zijn: atletiek, handbal, tafeltennis, triatlon,
turnen, volleybal, wielrennen en zwemmen.
Sportzuil: Dit is de samenhang tussen de breedtesport en topsport in een sporttak.
Hierbij wordt tot uitdrukking gebracht dat topsport burgers stimuleert tot
sportdeelname en dat een grotere sportdeelname aan recreatie- en wedstrijdsport
(breedtesport) meer sporttalent oplevert dat zich (kan) ontwikkelen tot een
topsporter en uiteindelijk deelneemt aan topsportevenementen. Binnen een
sportzuil komen alle facetten van ondersteuning en stimulering van breedtesport en
topsport aan de orde.
Sportzuil-aanpak: dit is de methodiek waarmee de versterkende werking van
topsportondersteuning voor de breedtesport, binnen de sportzuil, actief wordt
vormgegeven.
Verbeteropgave: een door gemeente en inwoners gezamenlijk geformuleerde
opgave voor de kern of buurt op basis van bijvoorbeeld een sociale structuurschets
of zoals neergelegd in bijvoorbeeld een Dorpsomgevingsprogramma (DOP) of
Wijkontwikkelingsplan.

Hoofdstuk 2

SOCIALE ONTWIKKELING

Artikel 14. Toetsingscriteria
1.
De subsidieaanvraag dient aan te sluiten bij de provinciale beleidsspeerpunten
op het terrein van sociale ontwikkeling zoals vastgelegd in de provinciale
programmabegroting en productenraming.
De beleidsspeerpunten zijn:
a)
Jongerenparticipatie
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-

b)

c)

d)

e)

2.
3.
4.

5.

Initiatieven van en voor jongeren gericht op het actief betrekken van
jongeren bij eigentijdse jongerenactiviteiten waarbij invulling wordt gegeven
aan de behoeften van de jongeren.
- Initiatieven gericht op euregionale ontmoeting van jongeren.
Ontmoeting jong en oud/autochtoon en allochtoon
- Initiatieven (van jongeren) gericht op de interactie tussen jongeren en
verschillende bevolkingsgroepen teneinde wederzijds begrip en respect te
kweken.
Aandacht voor gehandicapte jongeren
- Initiatieven (van jongeren) gericht op het betrekken van jongeren met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij activiteiten en/of
evenementen. De activiteiten dienen op een structurele participatie gericht
te zijn;
- Initiatieven voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking, teneinde de integratie van deze jongeren in het reguliere
verenigingsleven te bevorderen.
Vrijwilligersbeleid
- Projecten gericht op de versterking van het vrijwilligerswerk, waarbij met
name de zelfredzaamheid, de betrokkenheid van jongeren en de kwaliteit
van vrijwilligersorganisaties vergroot wordt.
- Projecten gericht op vermindering van de last die uitgaat van wet- en
regelgeving voor vrijwilligersorganisaties. Hierbij gaat het met name om het
ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het leren omgaan met de weten regelgeving.
- Projecten gericht op het creatief stimuleren van samenwerking tussen het
bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties.
Emancipatie en integratie
- Projecten gericht op het vergroten van de sociale cohesie binnen wijken,
kernen en buurten. Hierbij dient met name de interactie tussen
verschillende groepen in een wijk, kern of buurt toe te nemen.
- Projecten gericht op de acceptatie van bijzondere doelgroepen. Hierbij
dient met name de acceptatie en toegang van bijvoorbeeld
jongeren/ouderen, allochtonen, gehandicapten of kansarmen binnen
onderdelen van het sociale leven waartoe zij moeilijk toegang hebben, toe
te nemen.
- Projecten gericht op de integratie en/of acceptatie van allochtonen en
nieuwkomers binnen de Limburgse samenleving. Projecten dienen bij
voorkeur zowel gericht te zijn op de integratie van allochtonen en
nieuwkomers als op de acceptatie van deze groepen door autochtonen.
- Projecten gericht op het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van
inwoners bij het verbeteren van het woon- en leefklimaat in eigen kern of
buurt.
Projecten dienen vernieuwend van opzet te zijn.
Bij projecten dient er op lokaal of regionaal niveau samengewerkt te worden
met gemeenten, welzijns-, onderwijs- en/of zorginstellingen.
Projecten dienen rekening te houden met de diversiteit van de Limburgse
samenleving en derhalve in hun doelstelling, werkwijze en uitvoering geen
uitsluitende barrières te bevatten.
Projecten die na afloop van de projectperiode – bij gebleken succes –
verankerd (kunnen) worden in regulier (lokaal) beleid genieten onze voorkeur.
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6.

Aangegeven dient te worden op welke wijze en in welke mate het project de
participatie van mensen bevorderen en op welke wijze de doelgroep bij de
uitvoering van het project is betrokken.

Artikel 15 Subsidiebedrag
Bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag geldt dat het provinciaal subsidie
niet meer bedraagt dan het daadwerkelijk subsidie dat van een gemeente, een regio
en/of derde(n) voor het project, de activiteit of het evenement ontvangen is.
Gedeputeerde Staten beoordelen welke middelen van gemeenten, regio en derde(n)
hiervoor in aanmerking komen.
Hoofdstuk 3

SPORT

Artikel 16 Toetsingscriteria
1.
De subsidieaanvraag dient aan te sluiten bij de provinciale beleidsspeerpunten
op het terrein van sport zoals vastgelegd in de Sportnota Provincie Limburg
2006-2008 (besluit van Provinciale Staten H-209 d.d. 16 december 2005) en de
provinciale programmabegroting.
De beleidsspeerpunten sport zijn:
a)
Activiteitenprogramma “Jongeren actief en sportief” .
- Sportinitiatieven voor en/of door jongeren gericht op een grotere en
structurele sportdeelname, al dan niet in verenigingsverband, ofwel
sportinitiatieven voor en/of door jongeren gericht op het stimuleren van
inactieve jeugd tot deelname aan sportieve en recreatieve activiteiten,
waarmee structurele sportparticipatie door jongeren wordt beoogd.
- Initiatieven die worden opgezet in een samenwerkingsverband met
Limburgse gemeenten of in een euregionaal samenwerkingsverband en
projecten die door jongeren zelf georganiseerd worden genieten bij
toepassing van het subsidieplafond de voorkeur.
b)
Activiteitenprogramma “Iedereen heeft recht op sport”.
- Projecten gericht op het vergroten van structurele sportdeelname van
jongeren, die in hun sportdeelname worden belemmerd door drempels van
lichamelijke, financiële of sociaal-maatschappelijke aard én waarvan een
voorbeeldfunctie uitgaat.
c)
Activiteitenprogramma “Trendy sporten dicht bij huis en overal”.
- Projecten gericht op sport- en vrijetijdsarrangementen voor jongeren in hun
directe woon- en leefomgeving, waarbij sportverenigingen, zorg- en
onderwijsinstellingen zijn betrokken én waarvan een voorbeeldfunctie
uitgaat.
- Projecten dienen aan te sluiten bij de beleidsuitgangspunten van de BOS
(Buurt-Onderwijs-Sport) subsidieregeling van het Ministerie van VWS.
- Projecten die ertoe bijdragen om gemeentelijke BOS-projecten te initiëren
of te versterken, genieten bij toepassing van het subsidieplafond de
voorkeur.
d)
Activiteitenprogramma “Versterking infrastructuur voor Topsport in Limburg”
(stichting Topsport
Limburg).
- Projecten gericht op de ondersteuning van sporttalenten, jonge
topsporters, topsportverenigingen en – evenementen in Limburg. Deze
projecten worden alleen opgenomen in het jaarprogramma van de stichting
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e)

f)

Topsport Limburg. Het jaarprogramma 2006 dient vóór 15 april 2006 bij
ons te worden ingediend; het jaarprogramma 2007 dient vóór 1 oktober
2006 bij ons te worden ingediend.
- Uit het jaarprogramma moet blijken dat:
o Om de infrastructuur voor topsport in Limburg te versterken dienen
door stichting Topsport Limburg samenwerkingsverbanden te
worden aangegaan met het NOC*NSF, het Huis voor de Sport
Limburg, met onderwijs- en zorginstellingen en sportbonden en
-organisaties. Ook dient het bedrijfsleven actief betrokken te
worden door Topsport Limburg voor de directe ondersteuning van
sporttalenten, jonge topsporters, topsportverenigingen en –
evenementen in Limburg.
o De infrastructuur voor topsportondersteuning in Limburg dient er
mede op gericht te zijn dat sportdeelname in zijn algemeenheid
(breedtesport) gestimuleerd wordt.
Activiteitenprogramma “Jong Talent en topsporters”.
- Projecten en activiteiten gericht op het ondersteunen en faciliteren van
jonge talentvolle sporters en topsporters. Ter versterking van de
breedtesport, dienen (top)sporters die ondersteuning genieten, vanuit deze
subsidieregeling, in goed overleg mee te werken aan het stimuleren van
inactieve burgers om te gaan sporten.
Activiteitenprogramma “Limburgse Top Events”.
- Limburgse Top Events zijn structurele Limburgse topsportevenementen,
die als zodanig door stichting Topsport Limburg zijn erkend. De activiteiten
van de Top Events dienen hoofdzakelijk door vrijwilligers georganiseerd en
uitgevoerd te worden.
- De Top Events dienen zowel faciliteiten te bieden aan jonge talentvolle
Limburgse sporters/topsporters alsmede sportdeelname van jong én oud
(breedtesport) te stimuleren. Hiertoe dienen zij actief
samenwerkingsverbanden met provinciale en regionale
(top)sportverenigingen op te zetten.
- De omvang van de financiële ondersteuning van de Limburgse Top Events
is afhankelijk van het aantal deelnemers, publieke belangstelling, aantal
betrokken vrijwilligers en het aantal door het evenement ondersteunde
Limburgse jonge talenten. Hiervoor zijn de volgende drie categorieën van
toepassing:

Aantal deelnemers
Aantal toeschouwers
Aantal vrijwilligers
Aantal ondersteunde
Limburgse talenten

Categorie I
100 tot 1.000
1.000 tot 10.000
50 tot 100
10 tot 50

Categorie II
1.000 t/m 5.000
10.000 t/m 25.000
100 t/m-250
50 t/m 100

Categorie III
> 5.000
> 25.000
> 250
> 100

Bepalend voor de indeling van een Top Event in een categorie is dat men
aan tenminste drie
van de vier toetsingscriteria voldoet.
- Per categorie geldt een maximale subsidiebijdrage:
* Categorie I, maximaal € 3.000,00
* Categorie II, maximaal € 7.500,00
* Categorie III, maximaal € 10.000,00
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g)

Activiteitenprogramma “Stichting Service Médical”
- Projecten gericht op het verminderen van aan sportbeoefening verbonden
medische risico’s Deze projecten worden opgenomen in het
jaarprogramma van de organisatie Stichting Service Médical.
- Tot deze projecten behoort in 2006 in ieder geval een medisch handboek
voor sportevenementen en in 2007in ieder geval een handboek
preventieve zorgverlening voor sportverenigingen.

2.

Projecten dienen daarnaast vernieuwend van opzet te zijn en dienen bij
voorkeur een groot publiek bereik na te streven.
Projecten waarbij rekening gehouden is met de diversiteit van de Limburgse
samenleving, genieten onze voorkeur.
Bij de uitvoering Sportnota Provincie Limburg 2006-2008 zijn acht sporttakken
benoemd als speerpuntsport. De ondersteuning van deze speerpuntsporten
staat centraal bij de realisatie van de provinciale doelstellingen op het terrein
van sport.
Hierbij is door ons als uitgangspunt genomen dat bij deze acht sporttakken
provinciale sportplannen worden gerealiseerd. In deze sportplannen dient de
sportzuil-aanpak centraal te staan en is de actieve betrokkenheid (inhoudelijk
en financieel) van de landelijke sportbond een voorwaarde om provinciale
ondersteuning te ontvangen.

3.
4.

Artikel 17 Subsidiebedrag
Bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag geldt dat het provinciaal subsidie
niet meer bedraagt dan het daadwerkelijk subsidie dat van een gemeente, een regio
en/of derde(n) voor het project, de activiteit of het evenement ontvangen is.
Gedeputeerde Staten beoordelen welke middelen van gemeenten, regio en derde(n)
hiervoor in aanmerking komen.
Artikel 18 Overgangsrecht
1.
Aanvragen waarover op het moment van inwerkingtreding van deze regeling
nog geen beslissing is genomen, worden afgehandeld onder toepassing van
deze regeling.
2.
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen voor de inwerkingtreding van deze
regeling blijven de Algemene Subsidieverordening 2004 en de daarop
gebaseerde nadere subsidieregels Sociale Ontwikkeling en Sport 2005-2007
van toepassing, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
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Subsidieplafonds 2006 voor de nadere subsidieregels sociale
ontwikkeling en sport 2006-2007
Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 2006 worden voor de nadere subsidieregels sociale
ontwikkeling en sport 2006-2007 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
Sociale ontwikkeling
- jongerenparticipatie, jongereninitiatieven
- ontmoeting jong/oud
- gehandicapte jongeren
- vrijwilligersbeleid
- emancipatie en integratie
Sport
- Jongeren actief en sportief
- Iedereen heeft recht op sport
- Trendy sporten dicht bij huis en overal
- Versterking infrastructuur voor Topsport
in Limburg
- Jong talent en topsporters
- Limburgse Top Events
- Stichting Service Médical

€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 35.000,00
€ 100.000,00
€ 200.000,00

€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 266.000,00
€ 50.000,00
€
€
€

50.000,00
60.000,00
15.000,00

Artikel 2
Subsidieaanvragen in het kader van de nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en
sport 2006-2007 worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij indiening op
dezelfde datum gaat die aanvraag vóór die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
het best aansluit bij de in de artikelen 14 en 16 genoemde toetsingscriteria van de
nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en sport 2006-2007.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het
Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 30 maart 2006
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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