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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Bestedingsvoorstel middelen 
energietransitie 2019 
 

Het college besluit: 
• PS door middel van brief te informeren over de besteding 

van de middelen energietransitie in 2019. 
  
2.  
Voortgangsrapportage: 
Beleidskader Cultuur in 
Ontwikkeling | 
Cultuurbeleid 2017-2020 

Het college besluit: 
1. de voorgangsrapportage: Beleidskader Cultuur in Ontwikkeling | 

Cultuurbeleid 2017-2020 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te brengen. 

  
3.  
Ontwerp Programma van 
Eisen OV-concessie Gooi en 
Vechtstreek 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerp Programma van Eisen met bijlagen ten behoeve van de 

aanbesteding van de openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek 
vast te stellen; 

2. over het ontwerp Programma van Eisen advies te vragen aan het 
Regionaal Overleg Consumentenbelangen OV (“ROCOV”) Gooi en 
Vechtstreek, conform artikel 44 lid 3 Wp2000; 

3. het ontwerp Programma van Eisen ter reactie toe te sturen aan de 
gemeenten in het concessiegebied, de Regio Gooi en Vechtstreek en 
de aangrenzende OV-autoriteiten; 

4. bewoners en belanghebbenden gelegenheid te geven om schriftelijk 
te reageren op het ontwerp Programma van Eisen; 

5. de ambities voor ketenmobiliteit en de combinatie OV/fiets in Gooi en 
Vechtstreek verder uit te werken, in samenspraak met de regio en 
gemeenten; 

6. PS te informeren door middel van brief. 
  
4.  
Onderhandelaarsakkoord 
CAO Provincies 2019-2020 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord CAO 2019-2020; 
2. onder voorbehoud van bekrachtiging van het cao-akkoord het 

bijgaande ontwerpbesluit m.b.t. de vervanging van de salaristabellen 
en het wijzigen van een aantal artikelen in de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies per 1 januari, per 1 februari 
en per 1 juli 2019 vast te stellen; 

3. de werkgeverscommissie te informeren over besluit 1 en de 
aanbiedingsbrief onderhandelaarsakkoord met bijlage. 

  
5.  
Vergadering MRA-regiegroep 
d.d. 18 april 2019 
 

Het college besluit: 
1. bijgaande informatiebrief aan PS betreffende de vergadering van de 

Regiegroep Metropoolregio Amsterdam vast te stellen; 
2. deze brief met bijlagen aan PS te zenden. 

  
6.  
Distriport 
vaststellingsovereenkomst 
 

Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de inhoud en verzending van de brief aan PS 

zoals bijgesloten. 
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7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.14 van dhr. A.E. van 
Liere (PvdD) over het gebruik 
van vangkooien en 
predatie 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
8.  
Regionale retailvisie Kop van 
Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Regionale retailvisie van de Kop van Noord-

Holland; 
2. dat de Regionale retailvisie Kop van Noord-Holland voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen om als basis te dienen voor regionale 
afspraken over te ontwikkelen, transformeren en herstructureren 
detailhandelslocaties, zoals bedoeld in artikel 4 van de 
Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen 2017; 

3. de colleges van de Kop van Noord-Holland middels inliggende brief 
hierover te informeren; 

4. Provinciale Staten door middel van brief over de Regionale retailvisie 
te informeren. 

  
9.  
Beslissing op bezwaar tegen 
invordering dwangsom 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. in afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie het 

bezwaar gegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit van 29 december 2016, nr.143883/CHZ_OC-

BSA-27296-03 te herroepen; 
4. de door bezwaarde betaalde dwangsom terug te betalen, te 

vermeerderen met de wettelijke rente; 
5. de in verband met de behandeling van het bezwaar opgekomen 

proceskosten te vergoeden tot een bedrag van € 1.002,--; 
6. dat het bezwaarde een dwangsom van € 1.260,-- is verschuldigd 

wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaar. 
  
10.  
Annotatie en agenda AB 
Twiske-Waterland 21 maart 
2019 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d.                 
21maart 2019 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals 
verwoord in de annotatie. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   9, 10 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779   4 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   5 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   1, 2 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344   3 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   6, 7, 8 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking 

of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar 
zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.  

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/

