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1
Randstad Beleidsafsafspraken
Verordening Bedrijfsafval.

2
Voorbeeldproject beschermd
dorpsgezicht Barsingerhorn,
projectonderdeel van het
strategieproject Cultuur,
Historie en Toerisme.

3
Wijziging deelverordening
bijzondere
onderwijsprojecten.

Besluit

Het college neemt kennis van de notitie "Beleidsafspraken bij uitvoering van de Verordening
Bedrijfsafvalstoffen (VBA)", waarin knelpunten, gesignaleerd door provincies en bedrijfsleven,
aan de orde worden gesteld. Afgezien wordt van een convenant als basis. Wel wordt aan een
uitvoeringspraktijk als beschreven, voorzover nodig in de vorm van een gedoogbeleid
meegewerkt, in afwachting van het verwerken van de verordening bedrijfsafval in de provinciale
milieuverordening. Dit zal worden meegedeeld aan de officier van justitie. Intussen zal zo snel
mogelijk worden getracht de knelpunten in de VBA tot een oplossing te brengen. Die
oplossingen kunnen worden meegenomen in de provinciale milieuverordening.
Hierover zal de statencommissie Milieu worden geinformeerd.

Het college besluit:
1.Een bijdrage van f. 500.000,= te storten in het gemeentelijk fonds dorpsvernieuwing
Barsingerhorn t.b.v. de ontwikkeling en uitvoering van een dorpsvernieuwingsplan, gericht
op de rehabilitatie van het provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn.
2.Deze bijdrage ten laste te brengen van:
-de middelen gereserveerd in 1994 voor het strategieproject cultuur, Historie en Toerisme tot een
bedrag van f. 200.000,=;
-het mr. Kranenburgfonds tot een bedrag van f. 300.000,=.
3.Deze bijdrage en alle al eerder toegekende provinciale bijdragen bij wijze van uitzondering in
hun geheel als voorschot aan de gemeente uit te keren.
4.De commissie voor Culturele Zaken c.a. terzake om advies te vragen op 17 maart 1994.
5.De GS-commissie te machtigen, bij positief advies van de statencommissie, het besluit verder
uit te voeren en de brief aan de gemeente Niedorp op te stellen.

Het college besluit:
1.In principe aan provinciale staten voor te stellen de Deelverordening bijzondere
onderwijsprojecten op de volgende punten te wijzigen:
a.het gehanteerde maximum subsidiebedrag ad f. 5.000,= af te schaffen;
b.de mogelijkheid aktiviteiten van onderwijsinhoudelijke aard te subsidiëren op te nemen;
c.de mogelijkheid op te nemen tot het subsidiëren in een tekort;
d.het slotartikel inzake ingangs- en vervaldatum aan te passen.
2.De concept-voordracht aan provinciale staten tot wijziging van de betreffende deelverordening
ter advisering voor te leggen aan de commissie Culturele Zaken c.a. op 17 maart 1994.
3.De commissie Openbaar Bestuur in de gelegenheid te stellen op voornoemde wijziging te
reageren.
4.De GS-commissie voor Culturele Zaken c.a. bij positief advies van de statencommissie te
machtigen tot verdere afhandeling van voormelde stukken, i.c. vaststelling statenvoordracht
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en ontwerp-besluit.
5.De subsidieregeling bijzondere onderwijsprojecten in 1997 te evalueren aan de hand van een op
de aangepaste deelverordening toegesneden evaluatieformulier, alsmede aan de hand van de
strategienota.

4
Voortgang project oud archief
alsmede materiële aanpassing
archiefruimte Dreef 3.
5
Brief Provinciale Raad voor
Milieu en Water.
6
Omvang subisidieverlening
aan de Telefonische
Hulpdiensten.

7
Verslag mr. F.J. Kranenburg
Monumentenfonds over 1993.
8
Voortgangsrapportage krediet
zelforganiserende verbanden.

Het college besluit in principe onder enkele voorwaarden de formatie aan te passen met het oog
op het bijwerken van het oud archief.

Het college besluit akkoord te gaan met de brief aan de toekomstige Provinciale Raad voor
Milieu en Water met het verzoek vertegenwoordigers voor deze Raad voor te dragen.
Het college besluit:
1.De notitie, inhoudende dat geen wijziging wordt aangebracht in het totale voor de THD's
beschikbare subsidiebedrag en dat de verdeling van dit bedrag over de 4 THD's niet wordt
gewijzigd, in principe vast te stellen.
2.Deze notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en
Emancipatie.
3.Na positief advies van deze commissie de GS-commissie te machtigen deze zaak af te
handelen.
Het college besluit het verslag van het mr. F.J. Kranenburg Monumentenfonds over 1993 vast te
stellen en dit ter behandeling voor te leggen aan de statencommissie voor Culturele Zaken c.a.
Het college besluit:
1.In principe de voortgangsrapportage vast te stellen, die op verzoek van de statencommissie
Culturele Zaken c.a. is opgesteld.
2.De notitie ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Culturele Zaken c.a. op 17
maart 1994 en bij de behandeling van dit agendapunt de leden van de statencommissie
Welzijnszorg en Emancipatie uit te nodigen.
3.De GS-commissie te machtigen de notitie definitief vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440104, 6
M. Hoensontel. 023 -144118
2, 3, 7, 8
R. v.d. Veen tel. 023 -144309 1, 5
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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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