
Versterking maatschappelijke sector Noord-Holland 2021, subsidie 
T O E L I C H T I N G 

 

Openstelling 

De regeling staat open van 1 augustus 2021, 9:00 uur tot en met 1 augustus 2023, 17:00 uur. 

Let op: als uw aanvraag of uw aanvullende aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons 

wordt ontvangen, wordt deze geweigerd. 

 

Doel 

De regeling richt zich op duurzame versterking van het maatschappelijk veld en de informele en 

vrijwilligersorganisaties die daar actief zijn (zie onderstaande figuur). De term duurzame versterking 

betekent in dit verband dat wordt ingezet op activiteiten die bijdragen aan een structurele 

versterking van de maatschappelijke sector en zo doorwerken op de langere termijn. 

 

Doelgroep 

Subsidie kan worden verstrekt aan: Gemeenten in Noord-Holland. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de Uitvoeringsregeling subsidie versterken 

maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 (overheid.nl) zorgvuldig door. 

 

Activiteiten 

U kunt voor meerdere activiteiten gebundeld subsidie aanvragen. De provincie geeft subsidie voor 

activiteiten die bijdragen aan: 

a) het faciliteren, herstellen of vernieuwen van ontmoetingen tussen personen van alle 

leeftijdsgroepen; 

b) de financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties voor de toekomst, of; 

c) het versterken of innoveren van de inzet van vrijwilligers. 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660670/4
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660670/4


 

Berekening subsidie 

65% van de subsidiabele kosten van activiteiten worden door de provincie Noord-Holland 

gesubsidieerd. 

 

Het maximum subsidiebedrag is voor iedere gemeente vastgelegd naar rato van het aantal inwoners. 

 

Subsidieplafond 

Voor deze regeling is in totaal voor Noord-Holland € 7.500.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.  

Het maximum subsidiebedrag is voor iedere gemeente vastgelegd naar rato van het aantal inwoners. 

Het subsidieplafond per gemeente is opgenomen in de uitvoeringsregeling. 

 

Voorwaarden 

Belangrijkste weigeringsgronden, de provincie geeft géén subsidie als: 

a) De uitvoering van de activiteit is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen; 

b) De activiteit ziet op het verstrekken van financiële noodhulp of het financieren van tekorten 

van een maatschappelijke organisatie of institutionele aanbieder. 

 

Een activiteit die aangevraagd wordt, mag een lopende, maar niet afgeronde activiteit zijn. De 

activiteit mag wel al eerder zijn gestart. Kosten die zijn gemaakt voor 1 maart 2021 komen 

niet in aanmerking voor subsidiëring. 

 

Aanpak 

Subsidieplafond per gemeente: 

Dit betekent dat iedere gemeente de tijd kan nemen om de eigen aanvraag voor te bereiden zonder 

gevaar te lopen dat het subsidieplafond van de regeling wordt overschreden door aanvragen van 

andere gemeenten die eerder zijn ingediend. Uiteraard binnen de openstelling van de regeling, zie 

hieronder.  

Maximaal één aanvraag en één aanvullende aanvraag: 

Iedere gemeente kan in de openstellingsperiode één aanvraag indienen en één aanvullende 

aanvraag. De gemeente kan zelf bepalen wanneer in deze periode een aanvraag wordt ingediend en 

een aanvullende aanvraag.  

 

Bijvoorbeeld: eerste aanvraag voor het einde van 2021 en een aanvullende aanvraag in de lente van 

2023. Een eerste aanvraag direct na de openstelling is tevens mogelijk. Dit geeft gemeenten die al 

activiteiten hebben die passen binnen de regeling de mogelijkheid om snel na de openstelling een 

aanvraag in te dienen.  

 

Gemeenten kunnen ook de tijd nemen om de eerste aanvraag voor te bereiden als dat nog niet is 

gebeurd. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om een vraag in te dienen en niet gebruik te maken 

van de optie om een aanvullende aanvraag in te dienen. 

 



De eerste aanvraag bevat de activiteiten die een gemeente wil uitvoeren. Activiteiten mogen niet al 

afgerond zijn. 

 

Bij de aanvullende aanvraag kan de gemeente aanvullende activiteiten aanvragen (aanvullend op de 

activiteiten uit de eerste aanvraag) of nieuwe activiteiten (activiteiten die dus nog niet eerder zijn 

aangevraagd).  

 

NB. Wordt u vanuit de afdeling subsidies van de provincie gevraagd om aanvullende informatie in te 

dienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum. 

 

Meldingsplicht tussentijdse veranderingen 

Door omstandigheden kan het gebeuren dat u wijzigingen in het activiteitenplan wilt doorvoeren, 

bijvoorbeeld in de planning, de uitvoering of financieel. Hiervoor moet u tijdig toestemming vragen. 

 

De formulieren die u hiervoor dient te gebruiken staan onder de Algemene subsidieformulieren - 

Provincie Noord-Holland onder ‘Voortgang project en melden wijzigingen’.  

De provincie laat schriftelijk weten of zij akkoord gaat met uw wijzigingsverzoek(en). 

 

Vaststelling subsidie 

 

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie vindt u onder Eindverantwoording subsidies - Provincie 

Noord-Holland en dient u voor 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de laatste activiteit 

uit de aanvraag is voltooid, maar uiterlijk 1 augustus 2025 in bij de provincie. 

 

 

 

 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Algemene_subsidieformulieren
https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Algemene_subsidieformulieren
https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Eindverantwoording_subsidies
https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Eindverantwoording_subsidies

