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1.
Beantwoording prealabele
vraag Klaver Koe te Winkel,
gemeente Niedorp

2.
Beantwoording statenvragen
(nr.77) van het Statenlid P.
Bruynstens (GL) over de
omvang van de
werkgelegenheid van het
provinciaal bestuur
3.
WRK; begroting 2010 N.V.
Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland

4.
Afwijking
Subsidieverordening
Inrichting Landelijk Gebied
Noord-Holland 2008: project
“Herstel dak Fort Pampus”

5.
TWIN-H aangepast
projectvoorstel Groen,
onderdeel ‘integrale ILG
projecten’

Besluit

Het college besluit:
− Op dit moment geen antwoord te kunnen geven op het prealabele verzoek omdat
het voorgestane beleid in de structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende
provinciale ruimtelijke verordening hieromtrent nog niet is vastgesteld door
Provinciale Staten.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De begroting van WRK voor het boekjaar 2010 goed te keuren;
2. Gedeputeerde Kruisinga, met de macht van substitutie, te machtigen de relevante
schriftelijke stukken te tekenen.

Het college besluit:
1. Tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met de Stichting Forteiland
Pampus te Muiden;
2. na de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst, aan de Stichting Forteiland
Pampus op haar verzoek - met toepassing van het bepaalde in artikel 20 van de
Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 en in
afwijking van het percentage als genoemd in artikel 5.1, lid 4, van pMJP ILG deel
B- Subsidiecriteria - een subsidie te verlenen voor de kosten van het project
“Herstel van het dak Fort Pampus”tot een maximumbedrag van € 818.500 -;
3. aan de Stichting Forteiland Pampus, eveneens met toepassing van het bepaalde in
artikel 20 en in afwijking van artikel 8 van de Subsidieverordening ILG, bij
subsidieverlening direct een voorschot te verlenen en uit te betalen van 90 %;
4. de directeur van SHV te machtigen uitvoering te geven aan de besluiten, genoemd
onder 2 en 3.

Het college besluit:
1. De voorliggende concept Statenvoordracht en het concept projectplan betreffende
de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H), thema Groen onderdeel
‘integrale ILG projecten’ (GR/3) vast te stellen;
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen:
a. In het kader van de TWIN-H in te stemmen met het projectplan:GR/3
integrale ILG projecten;
b. ter uitvoering van het onder 1. genoemd projectplan een totaal bedrag
beschikbaar te stellen van € 10 miljoen waarvan:
i. € 6.000.000 voor integrale waterprojecten (combinaties
wateropgaven met natuur/recreatie/landschap/cultuurhistorie)
ii. € 2.000.000 aan het Hoogheemraadschap AGV t.b.v.
maatregelen Oostelijke Vechtplassen
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(waterkwaliteitsverbetering, instandhouding Natura 2000
doelen, verdrogingbestrijding en stimulering recreatie);
iii. € 1.200.000 voor de “Waterparels” (verbetering
waterkwaliteit en stimulering recreatie);
iv. € 800.000 voor provinciale cofinanciering van twee projecten
Synergiegelden KRW van het Hoogheemraadschap AGV;
c. Het college van GS te mandateren om aan de ingediende projecten,
die voldoen aan de subsidiecriteria die worden opgenomen in de ILGverordening 2010, subsidie te verlenen ten laste van het onder 2
genoemde budget;
d. Het onder 2. genoemde bedrag in 2010 ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve TWIN-H;
3. De voordracht toe te sturen aan Provinciale Staten.

6.
Beslissing op bezwaar tegen
ontheffing op grond van de
Provinciale ruimtelijke
verordening Noord-Holland
2009 van het
verstedelijkingsverbod voor
het bestemmingsplan
“Schiphol Sloterweg
Koetsierstraat” gemeente
Haarlemmermeer
7.
Concept beleidsnota
Landschap en Cultuurhistorie

8.
Opheffen Provinciaal
Overlegorgaan Landelijk
Gebied

9.
Toekenning subsidie aan het
Pleegzorgfonds

Het college besluit:
1. bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen
2. de bezwaren ongegrond te verklaren
3. het bestreden besluit niet te herroepen.

Het college besluit:
1. de concept beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie vast te stellen.
2. gemeenten, het rijk en andere betrokken partijen te consulteren over de concept
beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie.
3. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening L. Driessen te machtigen tot het
aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het evaluatierapport van onderzoeksbureau KplusV over het
functioneren van het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied (POL);
2. te concluderen dat voortzetting van het POL als adviesorgaan geen meerwaarde
heeft en om deze reden het POL op te heffen;
3. het besluit tot intrekking van het instellingsbesluit van het POL en tot intrekking
van het Reglement voor het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied in NoordHolland 2008 vast te stellen;
4. dit besluit in het Provinciaal Blad bekend te maken;
5. de leden van het POL door middel van bijgaande brief te informeren;
6. Provinciale Staten en de ILG-gebiedscommissies door middel van bijgaande
brieven te informeren.

Het college besluit:
1. Aan Pleegzorgfonds een eenmalige subsidie te verlenen van €252.000 -- voor de
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2.
3.
4.
5.

ondersteuning van Pleegouders in Noord-Holland volgens de criteria van het
Pleegzorgfonds;
De kosten voor de subsidie te dekken uit begrotingsnummer 780365;
De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidie op basis van
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen.
Een voorschot te verstrekken van 100%
PS te informeren door middel van bijgevoegde brief

10.
TWINH programma Digitaal Het college besluit:
museum en culturele biografie 1. de conceptvoordracht TWIN-H programma SC/6 Digitaal museum en culturele
NH
biografie NH, inclusief TWIN-H programmaomschrijving, vast te stellen;
2. aan PS voor te stellen:
a. in te stemmen met het TWIN-H programma Digitaal
museum en culturele biografie NH en ter uitvoering een
totaal bedrag beschikbaar te stellen van
€ 3.000.000, -;
b. het onder a. genoemde bedrag ten laste van de
bestemmingsreserve TWIN-H te brengen;
c. de financiële meerjarenplanning als volgt op de begroting te
plaatsen voor 2010: €1.250.000,-, 2011: €875.000,- ,
2012: €875.000,- ;
d. het College van Gedeputeerde Staten opdracht te geven in
het kader van de Begroting 2013 met een voorstel te komen
ter structurele dekking van de exploitatielasten van de onder
a. genoemde investering;
3. het onder 2c genoemde besluit te verwerken in de eerstvolgende wijziging van de
programmabegroting 2010;
4. de conceptvoordracht TWIN-H programma Digitaal museum en culturele biografie
NH met de programmaomschrijving per bijgaande brief te zenden aan Provinciale
Staten.
11.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
(nr.79) van Statenlid van
Oeveren (PvdD) omtrent jacht
op provinciale gronden.
12.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
(nr.81) van het Statenlid H.
Bos (SP) over werkbezoek van
E. Post aan de gemeente
Amstelveen
13.
Promotie projecten N241-01
en N243-02 naar planfase en
handhaving project N240-05
in studiefase van het PMI

Het college besluit:
1. De volgende projecten te promoveren naar de Planfase van het PMI:
a. N241-01: Herinrichting N241, gedeelte N242 -N248 ,
gemeenten Schagen en Niedorp;
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b.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
14.
Reserve uitgestelde intenties
2009

N243-02: Aanpassingen Noordervaart, gemeenten Schermer en
Beemster.
De variant van project N243-02, die door DHV naar aanleiding van de
klankbordbijeenkomsten met direct aanwonenden is opgesteld, in de Planfase van
het PMI verder uit te werken.
De sobere variant van project N241-01 in de Planfase van het PMI verder uit te
werken.
Het project "N240-05 Doortrekken N240 naar kruispunt N239 -N240 en
herinrichting N239 ,gedeelte A7-N240, gemeente Medemblik" voorlopig niet uit te
voeren en te handhaven in de studiefase van het PMI.
Ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H de volgende
voorbereidingskredieten te reserveren;
a. voor project N241-01: € 2,0 miljoen;
b. voor project N243-02: € 2,0 miljoen.
De onder 5. genoemde middelen beschikbaar te stellen wanneer door de
verantwoordelijke directie B&U inzicht is verstrekt over de specifieke aanwending
van de kredieten en een tijdsplanning van de voorbereidingswerkzaamheden van
beide projecten:
De bij de twee te promoveren projecten betrokken gemeenten, Schagen, Schermer,
Niedorp en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een brief te sturen
waarin zij worden geïnformeerd over dit besluit en hen tevens verzoeken een
financiële bijdrage te leveren aan het desbetreffende project op basis van de
intensiteitenverhouding op aansluitende wegen en tevens de gemeente Beemster
schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit.
De gemeenten Medemblik, Wieringermeer en het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier een brief te sturen met een toelichting waarom het project N24002 voorlopig niet zal worden gerealiseerd.
De twee kunstwerken in de N240, net ten noorden van Medemblik, operationeel te
houden totdat er een definitief besluit wordt genomen over de doortrekking van de
N240.
Binnen 5 jaar een definitief besluit te nemen over het project N240-05.
Dit besluit ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

Het college besluit:
a. Conform de criteria van de Reserve Uitgestelde Intenties (RUI) een bedrag ad. €
2.751.000 voor 11 eenmalige beleidsintenties, waarvoor als gevolg van exogene
factoren geen verplichtingen zijn aangegaan, toe te voegen aan de RUI.
b. Aan PS voor te stellen voor 2 posten ad. € 2.507.300 af te wijken van de criteria
van de RUI (artikel 3.4 Verordening financieel beheer) door gebruik te maken van
artikel 9.1 van de Verordening financieel beheer. Per voorstel apart besluiten of
afgeweken zou moeten worden.
c. In afwijking van het GS-besluit, genomen bij vaststelling van de Lentenota 2009,
dat gehonoreerde Lentenota- claims 2009 niet zullen worden meegenomen in de
RUI 2009, 5 posten (ad. € 1.478.600), die niet voldoen aan dit besluit, toe te
voegen aan de RUI.
d. De portefeuillehouder Financiën te machtigen het voorliggende concept voorstel
RUI en voordracht redactioneel aan te passen conform de besluitvorming en
definitieve cijfers in de jaarrekening 2009. Het voorstel wordt in januari verwerkt
in een tweede begrotingswijziging.
e. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en door middel van
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bijgevoegde brief aan PS aan te bieden.

15.
Aanwijzing en financiering
gebiedscoördinatoren
Subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL)

16.
Subsidie buiten
uitvoeringsregeling ‘Verhit
Klimaatdebat’

17.
Ontheffing Sauna van
Egmond Vergierdeweg 452545; bestemmingsplan
“Hekslootgebied/SpaarndamWest” , gemeente Haarlem

18.
Ontheffing bestemmingsplan
Kom, gemeente Uitgeest

Het college besluit:
1. Gebiedscoördinatoren SNL aan te wijzen voor de periode 1 juli 2009 tot 1 juli
2010 en opdracht te geven voor coördinatie als bedoeld in het SNL;
2. De opdracht aan agrarische natuurverenigingen te geven op grond van de
uitzonderingsbepaling voor aanbestedingsregels (regel 6).

Het college besluit:
1. Een subsidie van maximaal € 8.000,- te verlenen aan de Stichting Jong en
Duurzaam te Utrecht voor het project Verhit Klimaatdebat, op basis van artikel 1,
lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009.
2. De uitvoering van dit besluit te mandateren aan de unitmanager van SHV/SUB/A.

Het college besluit:
− De ontheffing van de verordening voor het ontwerpbestemmingsplan
“Hekslootgebied / Spaardam-West” van de gemeente Haarlem voor de Sauna van
Egmond aan de Vergierdeweg 452-454 (Noord-Akendam) onder voorschriften te
verlenen.

Het college besluit:
− De ontheffing van het verstedelijkingsverbod van artikel 4 van de Provinciale
Ruimtelijke verordening Noord-Holland voor het bestemmingsplan “Kom” 2009
voor de bouw van een (tweede) woning aan Westergeest 65 buiten de rode contour
in het landelijk gebied van de gemeente Uitgeest, te verlenen.

19.
Overeenkomst tot
Het college besluit:
vervreemding van
1. De vervreemding van de archiefbescheiden goed te keuren en het besluit tot
archiefbescheiden naar
goedkeuring bekend te maken via de openbare besluitenlijst van GS, in het
aanleiding van een
provinciaal blad en ook op de website van de provincie
taakoverdracht in de Waterwet 2. De portefeuillehouder interne archieven te machtigen de overeenkomst namens GS
te ondertekenen.
20.
Bestuursovereenkomst
Samenloop Waterwet

Het college besluit:
1. De Bestuursovereenkomst Samenwerking bij Samenloop in de Waterwet in te gaan.
2. De portefeuillehouder water te machtigen de overeenkomst namens GS aan te gaan.

21.
CirculaireVeldwerkgebonden- Het college besluit:
heidstoeslag
1. Het voornemen uit te spreken tot vaststelling van de circulaire Veldwerkgebondenheidstoeslag;
2. De circulaire Veldwerkgebondenheidstoeslag ter overeenstemming voor te leggen
aan het Georganiseerd Overleg.
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22.
Keuze locatie derde
Het college besluit:
bezoekerscentrum Stelling van 1. Conform het advies van de jury Fort benoorden Spaarndam (op basis van het plan
Amsterdam
van ESBIbouw) aan te wijzen als derde locatie voor een bezoekerscentrum voor de
Stelling van Amsterdam;
2. In overleg te treden met de ondernemer welke Fort benoorden Spaarndam gaat
ontwikkelen en, in gezamenlijkheid met hem en in afstemming met het
Recreatieschap Spaarnwoude en de andere twee bezoekerscentra, het concept voor
het bezoekerscentrum inhoudelijk verder uit te werken alvorens tot realisatie over te
gaan;
3. Fort bij Aalsmeer hulp te bieden bij het realiseren van een publieksfunctie in dit
fort, gebaseerd op een bundeling van bestaande en geplande initiatieven in en
rondom dit fort;
4. De eigenaren van beide forten door middel van het versturen van inliggende
brieven op de hoogte te stellen van dit besluit.
23.
Concern Controlling
meerjarenprogramma 20102013

24.
Concern Controlling jaarplan
2010

25.
Calamiteitenberging De
Ronde Hoep

26.
Vorming kamer voor
administratief beroep en
vaststellen datum en tijd
hoorzitting

27.
Voortgangsrapportage
Saneringsprogramma Besluit
Externe Veiligheid
Inrichtingen (Bevi)

28.
Verlenen toestemming recht

Het college besluit:
1. Het Concern Controlling meerjarenprogramma 2010-2013 vast te stellen.
2. Dit meerjarenprogramma ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Het Concern Controlling jaarplan 2010 vast te stellen.
2. Dit jaarplan ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
− De ‘Notitie calamiteitenberging De Ronde Hoep’ en de schadevergoedingsregeling
van het hoogheemraadschap naar de leden van de commissie ROG en WAMEN te
zenden om hen te informeren over de actuele stand van zaken van
calamiteitenberging De Ronde Hoep.

Het college besluit:
− Ter afhandeling van administratieve beroepen in het kader van de Waterschapswet
een kamer voor administratief beroep te vormen bestaande uit de gedeputeerde
Kruisinga (voorzitter), Post en Driessen en de datum en tijd van de hoorzitting te
bepalen op 28 januari 2010 van 10.00 tot 12.00 uur.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van het saneringsprogramma Besluit Externe
Veiligheid Inrichtingen (Bevi) binnen de Provincie Noord-Holland.

Het college besluit:

7

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 december 2009
Gewijzigde versie
Onderwerp

Besluit

van erfpacht aan derden

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

29.
Beslissing op bezwaar inzake
gedoogbesluit Grasdrogerij
Hartog B.V.

30.
Verzoek aan de minister van
VROM om op korte termijn
een level playing field voor
grasdrogerijen te
verwezenlijken
31.
Machtiging van de
sectormanager ELT om te
oordelen over
projectaanvragen in het kader
van Ontwikkelingsfonds M3

Landschap Noord-Holland toestemming te verlenen de opstallen en ondergrond op
de landgoederen Leijduin, Vinkenduin en Oud Woestduin (en overige in kadastraal
nummer 13964 genoemde landgoederen) aan derden in erfpacht uit te geven.
Voor het vestigen van het recht van erfpacht geen gebruik te maken van haar
voorkeursrecht aangezien het voorstel van Landschap Noord-Holland in het
verlengde ligt van de provinciale doelen waarmee de landgoederen destijds aan
Landschap Noord-Holland verkocht en geleverd zijn.
Hierbij de voorwaarde te stellen dat Landschap Noord-Holland verplicht gebruik
maakt van haar recht van eerste koop van het erfpachtrecht in geval de erfpachter
de doelstellingen op de landgoederen verwaarloost of schaadt, zodat de provincie
wanneer zij gebruik maakt van haar eerste recht van koop volledig eigenaar wordt.
Hierbij de voorwaarde te stellen dat de provincie betrokken wordt bij het opstellen
van het erfpachtcontract
Hierbij de voorwaarde te stellen dat de beschikbare baten die voortvloeien uit deze
erfpachtverlening ten goede komen aan het beheer van de betreffende landgoederen
(kadastraalnr 13964).
Landschap Noord-Holland te verplichten tot jaarlijkse verantwoording (met
bijbehorende accountantsverklaring) over de inkomsten en besteding van baten van
het gevestigde erfpachtrecht.
Landschap Noord-Holland per brief over dit besluit te informeren.
Provinciale Staten in het kader van de actieve informatieplicht per brief over dit
besluit te informeren.
Een beleidslijn te ontwikkelen voor omgang met opbrengsten uit (voormalig)
provinciaal bezit. Hierbij voorlopig te stellen dat deze opbrengsten in principe ten
goede komen aan de algemene provinciale middelen en niet rechtstreeks worden
toegewezen aan sectorale doelen. Per geval zal bekeken worden of dit beleid van
toepassing is.

Het college besluit:
1. De VROM-inspectie niet te ontvangen in haar bezwaar vanwege de niet
verschoonbare termijnoverschrijding.
2. De Vereniging Stedelijk Leefmilieu en Milieufederatie te ontvangen in hun
bezwaren,
3. Het bestreden besluit van 11 mei 2009 niet te herroepen, maar aan te vullen
met extra gedoogvoorwaarden ten aanzien van PAK’s, zware metalen, stof en
NOx.

Het college besluit:
- Via een brief de minister van VROM te verzoeken om op korte termijn een
level playing field voor grasdrogerijen in Nederland te verwezenlijken door de
Bijzondere regeling van de NeR aan te passen.

Het college besluit:
− De sectormanager ELT te machtigen in voorkomende gevallen over
projectaanvragen uit het Ontwikkelingsfonds M3 te oordelen en deze besluiten aan
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het Ontwikkelingsbedrijf NHN mee te delen.

32.
Subsidie Amsterdam Cruise
Port buiten
Uitvoeringsregeling

Het college besluit:
− Stichting Amsterdam Cruise Port subsidie te verlenen buiten uitvoeringsregeling,
tot maximaal € 47.925,-;
− Directie SHV te mandateren dit besluit uit te voeren.

33.
Wijziging subsidieplafonds
Het college besluit:
Water als economische drager, 1. De vastgestelde subsidieplafonds van het programma Water als economische
tender november 2009
drager, tender november 2009, te wijzigen;
2. Het vastgestelde subsidieplafond voor watergebonden bedrijvigheid naar beneden
bij te stellen tot een bedrag van € 3.056.621,75;
3. Het restant van het subsidieplafond voor watergebonden bedrijvigheid op te tellen
bij het subsidieplafond voor waterrecreatie;
4. Het subsidieplafond voor waterrecreatie vast te stellen op een bedrag van
€ 3.741.450,50;
5. De gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad.
34.
Sponsoring 2010

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda voor Sponsoring 2010.

35.
Jaarstukken 2008 en Actieplan Het college besluit:
2010 van Stichting
1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2008 van de Stichting
Vervoersmanagement NoordVervoersmanagement Noord-Holland;
Holland
2. Kennis te nemen van het Actieplan 2010 van de Stichting Vervoersmanagement
Noord-Holland;
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over de jaarstukken
2008 en het Actieplan 2010 van de Stichting Vervoersmanagement Noord-Holland.
36.
Verslag ambtsbezoek cvdK
Het college besluit:
aan de gemeente Bloemendaal Kennis te nemen van het verslag van het op 19 november 2009 door de commissaris van
19 november 2009
de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Bloemendaal en kennis te nemen
van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat hij onder de
aandacht van GS brengt:
1. College van burgemeester en wethouders:
Ten aanzien van de populatie aan damherten zegt burgemeester Nederveen: ‘De
Kennemerduinen zijn bevolkt geraakt door overloop uit de Waterleidingduinen. De
burgemeester stelt vast dat er in Amsterdam een kunstmatige discussie over
aantallen gevoerd wordt, in een poging de kwestie over de
gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Deze observatie wordt onderschreven.
‘Terwijl’, zo zegt Nederveen, ‘het een kwestie van leven en dood is.’ Niettemin
moet de realist in hem vaststellen dat het Bloemendaalse college zich
noodgedwongen zal richten op het volgende college in Amsterdam. Wel
onderstreept hij het belang van blijvende druk op Amsterdam door de provincies
Noord- en Zuid-Holland.
Ik zeg daarop dat we de druk zelfs zullen verzwaren.
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2.

37.
Vaststellen subsidieplafonds
voor 2010

38.
Vaststellen plafond
investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing NH

Het inzetten van eigen bussen, is de wens van een aantal Bloemendaalse
strandondernemers. Maar daarvoor zullen zij gebruik moeten kunnen maken van de
busbaan van Connexxion. ‘Wilt u meedenken, zodat de ondernemers dit kunnen
organiseren?
Ik zeg toe dit punt door te geven aan gedeputeerde Post.

Het college besluit:
1. De inliggende lijst met subsidieplafonds voor het jaar 2010 vast te stellen.
2. De lijst met subsidieplafonds voor 1 januari 2010 te publiceren in het Provinciaal
Blad.

Het college besluit:
1. de plafonds van de investeringsbudgetten voor de Verordening Stedelijke
Vernieuwing 2010 voor de periode 01-01-2010 tot en met 31-12-2014 vast te
stellen op € 0,-.
2. de plafonds in het provinciaal blad te publiceren.

39.
Uitvoeringsregeling
Het college besluit:
zwerfjongeren Noord-Holland 1. De Uitvoeringsregeling zwerfjongeren Noord-Holland 2010 vast te stellen
2010
2. De uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad
3. Provinciale Staten over dit besluit te informeren met inliggende brief.
40.
Subsidies buiten
uitvoeringsregeling

Het college besluit:
1. De subsidiebedragen op bijgaande vast te stellen ten behoeve van de
subsidieverlening 2010.
2. De directie SHV/SUB te mandateren om deze subsidies
op basis van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 2009 te verlenen.

41.
Instellen preventief financieel
toezicht 2010

Het college besluit:
− Overeenkomstig artikel 203, eerste lid van de Gemeentewet voor 2010 preventief
financieel toezicht in te stellen voor de gemeente Wijdemeren.

42.
Productenraming 2010

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het voorstel voor de budgettair neutrale
begrotingswijzigingen op de Productenraming en met verwerking hiervan in
bijgaande Productenraming 2010.
2. In te stemmen met de inhoud en de gewijzigde opzet van de Productenraming
2010.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
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