
 
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 20 augustus 2019 
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Incidentele subsidie gemeente Zaanstad 

Met dit besluit wordt aan de gemeente Zaanstad een incidentele subsidie 
verstrekt ten bedrage van maximaal €50.000 ,- voor het uitvoeren van een 
pilot ter bestrijding van de ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente. 
 

Besluit 
Een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, van de 
Awb van maximaal €50.000 ,- te verlenen aan de gemeente Zaanstad voor de 
pilot ter bestrijding van de ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente 
Zaanstad. 
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Ziekteverzuimprotocol provincie Noord-Holland 2019 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Het ziekteverzuimprotocol is aangepast conform de AVG. 
 

Besluit 
1. De bijgevoegde regeling vast te stellen (ziekteverzuimprotocol PNH 2019); 

2. De huidige regeling in te trekken (verzuimprotocol 2014). 
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Wob-verzoek motorcrosslocaties 

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob . 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over Quick Scan motorcrosslocaties openbaar te maken; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 

3. Het openbare document te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob ; 

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

4 
 

Verslag buitenlands werkbezoek van gedeputeerde van der Hoek in het kader 
van de Hansa Green Tour 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob


 
 

Gedeputeerde Van der Hoek heeft van 18 tot en met 22 juni 2019 een 
buitenlands werkbezoek aan Duitsland en Denemarken in het kader van de 
Hansa Green Tour afgelegd. Aan PS is toegezegd dat na afloop ter informatie 
een verslag van het buitenlandse werkbezoek zal worden verzonden. Dit 
besluit voorziet hierin. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het verslag van deelname van gedeputeerde Van der 
Hoek aan de Hansa Green Tour; 

2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 
20 augustus 2019 

Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-
2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het 
dossier Tata Steel en Harsco Metals. 
 

Besluit 
1. De tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals 
d.d. 20 augustus 2019 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
 

 

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers: 

B. Burger   tel. (06) 4813 7779  2 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  1  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  4    
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  3 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  5    
 
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.  

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


 
 

• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 
beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

