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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 4 OKTOBER 1994       
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
1 
RenG/ROV 
Beleidsnota 
"Ouderenhuisvesting in 
Noord-Holland", 
ontwerpvoordracht 
"Ouderenhuisvesting in 
Noord-Holland". 

 
 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de beleidsvoornemens en de beleidsnota "Ouderenhuisvesting in Noord-

Holland" voorlopig vast te stellen. 
2.De ontwerpvoordracht "Ouderenhuisvesting in Noord-Holland" voorlopig vast te stellen. 
3.Advies te vragen aan de statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en de beleidsnota en de 

ontwerp-voordracht ter kennisname toe te zenden aan de leden van de statencommissie voor 
Welzijnszorg en Emancipatie. 

4.De GS-commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting te machtigen de 
beleidsnota en voordracht definitief vast te stellen indien de opmerkingen van genoemde 
adviescommissie niet leiden tot herziening van de beleidsnota en de voordracht op 
hoofdlijnen. 

  
2 
Provinciale reactie op 
bevindingen van de 
Rijksinstituut voor 
Milieuhygiëne (RIMH) 
blijkens het kritische rapport 
"Grondwater beschermd?" 
van juni 1994. 

 
Het college besluit in te stemmen met de behandeling van de provinciale notitie over de 
provinciale uitvoering van het grondwaterbeschermingsbeleid in de vergadering van de 
statencommissie milieu van 13 oktober 1994. 

 
 
3 
Evaluatie 
communicatiebeleid. 

 
Het college besluit: 
1.De notitie "Evaluatie communicatiebeleid" als discussiestuk te aanvaarden en deze voor te 

leggen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur en het COD. 
2.In principe in te stemmen met de aanbevelingen. 
3.Tenzij de statencommissie en/of het COD substantiële beleidswijzigingen wensen, de GS-

commissie communicatie te machtigen de uitwerking van de aanbevelingen af te handelen, 
met inachtneming van de evaluatie. 

4 
PC-prive project. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de uitvoering van een PC-privé project. 
2.In te stemmen met een eenmalig voorschot op het salaris voor iedere deelnemende medewerker 

(inkl. pré-VUT-ers) binnen de Algemene Dienst van max. f. 3.000,=. Hierbij contractueel te 
regelen dat verrekening via het salaris zal plaatsvinden gedurende 36 maanden. In geval van 
uit dienst treden zal verrekening dienen plaats te vinden met het salaris van de laatste drie 
maanden. 
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3.In te stemmen dat de rentekosten voor 50% ten laste komen van de algemene middelen (te 
verrekenen met de provinciale rente-opbrengsten) en voor 50% t.l.v. komen van de 
decentrale gelden. 

Bij deelname van 500 mensen a f. 3.000,= betekent dit over een periode van 3 jaar  
f. 170.000,= aan rentekosten. 
4.De notitie "PC-privé 1994" voor te leggen aan de statencommissie voor Personeel en 

Organisatie en bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie voor 
Informatievoorziening en Automatisering te machtigen een en ander af te handelen. 

 
5 
Ontwerp-statenvoordracht 
Inspraakverordening Noord-
Holland 1995. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-statenvoordracht Inspraakverordening Noord-Holland 1995 in principe vast te 

stellen. 
2.De concept-voordracht ter advisering op 19 oktober 1994 voor te leggen aan de commissie 

voor Openbaar Bestuur (COB). 
3.In het geval de COB t.a.v. de concept-voordracht geen belangrijke wijzigingen voorstelt, de 

commissie uit GS voor Algemene en Juridische Zaken te machtigen de statenvoordracht 
Inspraakverordening Noord-Holland 1995 definitief vast te stellen. 

 
6 
Tijdelijke 
subsidieverordening 
jeugdhulpverlening. 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit tot verlenging en gewijzigde vaststelling 

van de Tijdelijke subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland in principe vast te 
stellen. 

2.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter advisering voor te leggen aan de 
statencommissie voor Welzijnszorg en Emancipatie en aan de statencommissie voor 
Openbaar Bestuur. 

3.Na positief advies van de beide commissies de GS-commissie te machtigen de stukken voor te 
bereiden voor besluitvorming door PS. 

 
7  
Bijdrageregeling 
krotstandplaatsen Noord-
Holland. 
 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit tot vaststelling van Bijdrageregeling 

krotstandplaatsen Noord-Holland voorlopig vast te stellen. 
2.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de 

statencommissie voor Welzijnszorg en Emancipatie en aan de statencommissie Openbaar 
Bestuur. 

3.Na positief advies van deze commissie de GS-commissie voor Maatschappelijk Welzijn te 
machtigen de stukken voor te bereiden voor besluitvorming door PS. 

 
8 
Voorlichting verkiezingen 
provinciale staten 8 maart 
1995. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het overzicht van voorlichtingsaktiviteiten i.v.m. de aanstaande 

statenverkiezingen, zoals in IPO-verband afgesproken. 
2.In te stemmen met de aanvullende Noordhollandse aktiviteiten. 
3.De notitie aan te bieden aan de commissie voor Openbaar Bestuur ter bespreking op 19 

oktober 1994. 
4.De GS-cie te machtigen tot uitvoering van de voorgestelde activiteiten. 
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9 
Ontwerp statenvoordracht 
t.b.v. bekrachtiging ingesteld 
beroep en de intrekking van 
verzocht voorlopige 
voorziening inzake 
boorvergunning "Harderwijk" 
van de minister van EZ aan 
Elf Petroland BV c.s. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel in te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht, houdende verzoek om 

bekrachtiging van ingesteld beroep en de intrekking van verzocht voorlopige voorziening 
inzake boorvergunning "Harderwijk" van de minister van Economische Zaken aan Elf 
Petroland BV c.s. 

2.De statenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu in de 
vergadering van 13 oktober 1994. 

3.De voordracht te agenderen voor de statenvergadering van november 1994. 
 

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 3, 5, 8 
H. Jansentel. 023 -144257  4 
B. Kessenstel. 023 -144022  2 
H. Kuiper  tel. 023 -144123  1, 6, 7 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  9 
 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen.  
Antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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