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van 8 NOVEMBER 1994

Onderwerp

1
Evaluatie en herijking maatschappelijk activeringswerk.

2
Vergadering IPO adviescommissie Bestuur en Financiën op 10 november

3
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 10 november
1994.

Besluit

Het college besluit in meerderheid in principe:
1.De subsidiëring van de NGS, GKS, en Humanitas te beeïndigen, zij het dat uiteraard een
overgangsregeling dient te worden getroffen voor een ordelijke afwikkeling van de
lopende verplichtingen conform datgene wat behoort bij beëindiging van subsidies.
2.Dit besluit mondeling mee te delen aan de commissie Culturele Zaken c.a. in de vergadering
van 10 november 1994.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het voorstel om de Raad voor Gemeentefinanciën, aangevuld met 3
deskundigen provinciale financiën, het advies op te laten stellen over het wetsvoorstel
herziening verdeelmodel Provinciefonds.
2.In te stemmen met het voorstel dat de provincies het toezicht op alle gemeentelijke
belastingverordeningen materieel afdoen, voor de periode vanaf 1 november 1994 tot het
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inzake beperking van het toezicht.
3.In te stemmen met de beleidsnota inzake archieftoezicht, met uitzondering vooralsnog van het
voorstel het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs de status van IPOadviesgroep te geven.
4.In te stemmen met het voorstel te starten met een provinciale dereguleringsimpuls, met accent
op terreinen milieu en ruimtelijke ordening, en voor te stellen daaraan economische
zaken toe te voegen.
5.In te stemmen met het voorstel als provincies vanaf 1995 een extra structurele jaarlijkse
bijdrage van ¦ 197.437,-- aan het Landelijke Meldpunt Afvalstoffen te doen toekomen
en VROM te verzoeken voor de financiering van de eenmalige kosten van ¦ 1.183.700,- zorg te dragen.
Het college besluit:
1.De minister van Binnenlandse Zaken te adviseren de toevoeging in het provinciefonds in
verband met de verbetering van de uitkeringsregeling voor (gewezen) politieke
ambtsdragers niet te verhogen.
2.Definitief in te stemmen met de voorgestelde IPO-inbreng voor het Derde Bestuursaccoord
Rijk-IPO, onder toevoeging van de cultuurconvenanten. De opmerkingen van leden van
de statencommissie voor Openbaar Bestuur zullen nog worden overgebracht.
3.In te stemmen met vaststelling van het definitieve IPO Jaarplan 1995, de IPO begroting voor
1995 en de Meerjarenraming 1996-1998, onder voorbehoud van de standpuntbepaling
van PS in de novembervergadering.
4.In te stemmen met het IPO voorstel om af te zien van een collectief lidmaatschap (samen met
de VNG) van de Europese sectie van de Union of Local Authorities (IULA).
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5.In te stemmen met de mede-oprichting van de Stichting VUT-fonds door het IPO.
6.In te stemmen met de voorgestelde gedragslijn om bij het onderzoek naar de bezoldiging van
waterschapsbestuurders, op initiatief van de UvW, de provinciale rol te beperken tot die
van waarnemer.
7.In te stemmen met het voorstel vanuit het IPO vanaf 1995 jaarlijks ¦ 60.000,- ter beschikking
te stellen voor de uitvoering van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland. In dit
verband zal intern bij de provincie worden nagegaan hoe eventueel dubbel werk door EZ
(toerisme) en de sector openluchtrecreatie kan worden voorkomen.
8.In te stemmen met de huur door het IPO van de eerste etage van het pand van Moret Ernst &
Young aan de Wassenaarseweg in Den Haag vanaf 1 januari 1995 tot en met 30
september 2000 en het dagelijks bestuur te machtigen de huurovereenkomst af te
sluiten.

4
Jaarplan Ecologisch Beheer
1995.

5
Bestuurlijke organisatie
Noord- en Zuid-Holland.

6
Herstructurering Culturele
Raad Noord-Holland.

7
Provinciaal zorgbeleid in

Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met het ontwerp-jaarplan Ecologisch Beheer.
2.Het ontwerp-plan om advies voor te leggen aan de commissie voor NLO.
3.De GS-commissie Natuurbescherming en Openluchtrecreatie te machtigen deze zaak bij een
positief advies van de commissie NLO af te handelen.
Het college besluit:
1.Gehoord de discussie in de commissie Openbaar Bestuur, af te zien van behandeling van de
voordracht over de bestuurlijke organisatie van Noord- en Zuid-Holland in de
novembervergadering van provinciale staten.
2.Aan de nieuw gekozen provinciale staten terzake een nader voorstel te doen, bij voorkeur voor
de zomer van 1995.
3.Ter voorbereiding van dit voorstel alvast overleg te voeren met gemeenten, de provincies
Utrecht en Flevoland, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over de
consequenties van het ontstaan van de stadsprovincies en over de voor- en nadelen van
de vorming van een provincie Holland.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het rapport van de stuurgroep "Van Culturele Raad naar Kunst in
uitvoering".
2.De ontwerp-statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen
inhoudende:
een besluit tot herstructurering van de culturele Raad Noord-Holland die voldoet aan de
uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals geformuleerd in de notitie "Hoofdlijnen voor
een toekomstige structuur van de culturele Raad Noord-Holland", en aan het in de
strategienota en Plan van Aanpak bepaalde t.a.v. de verzelfstandiging van de
adviserende taken van de Culturele Raad (herijkingstaak).
3.Hierover het advies van de statencommissies voor Culturele Zaken c.a. in te winnen.
4.De GS-commissie culturele zaken, bij positief advies van de statencommissie, te machtigen de
ontwerp-statenvoordracht vast te stellen t.b.v. agendering voor provinciale staten in
januari 1995.

Het college besluit:
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beeld "Uitkomsten van
overleg" en "samen aan de
slag".

1.De nota's "Provinciaal zorgbeleid in beeld, uitkomsten van overleg" en "Provinciaal zorgbeleid
in beeld, samen aan de slag" voorlopig vast te stellen.
2.De nota's voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Welzijnszorg en
Emancipatie.
3.De GS-commissie Toegankelijkheid Zorgvoorzieningen te machtigen bij positief advies van de
statencommissie, geringe aanpassingen daargelaten, tot definitieve vaststelling van de
nota's over te gaan en de uitvoering ter hand te (doen) nemen.

8
Beleidskader PenO

9
Beantwoording statenvragen
van de heer G.J.M.A. le
Belle m.b.t. het dempen van
duinrellen in de gem. Egmond.
10
Wegenwet; onttrekking aan
het openbaar verkeer gedeelten Visweg in de gem.
Limmen.

11
Opleggen gemeenschappelijke
regeling ingevolge Wet
geneeskundige hulpverlening
bij rampen aan regio Gooi en
Vechtstreek.

12
Provinciaal fonds stads- en

Het college besluit:
1.Het aangepast Beleidskader P en O definitief vast te stellen. Het kader is daarmee de toetssteen
voor toekomstig beleid.
2.De statencommissie PenO de definitieve tekst aan te bieden en mee te delen dat wat het college
betreft de nota geen behandeling in de staten behoeft.

Het college stelt het antwoord op de statenvragen overeenkomstig het voorstel vast.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit en bijbehorende
tekening inzake onttrekking aan het openbaar verkeer gedeelten Visweg ter weerszijden
van de spoorweg Alkmaar-Uitgeest, gelegen in de gemeente Limmen en deze stukken in
beginsel vast te stellen.
2.Bedoelde stukken ter beoordeling voor te leggen aan de statencommissie voor verkeer en
vervoer CVV.
3.De commissie voor Wegen, Verkeer en Vervoer uit hun college te machtigen om na gebleken
instemming van de CVV een voorstel aan provinciale staten te doen.
Het college besluit:
1.Een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen
(Wghr) op te leggen aan de gemeentebesturen van Blaricum, Bussum, Hilversum,
Huizen, Laren, Loosdrecht (U), Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp in de
vorm van een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gewest Gooi en
Vechtstreek.
2.Een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wghr op te leggen aan het
gemeentebestuur van 's-Graveland en het bestuur van genoemd gewest.
3.Het opleggingsbesluit toe te zenden aan de gemeentebesturen in de Wghr-regio Gooi en
Vechtstreek, het bestuur van genoemd gewest en gedeputeerde staten van Utrecht.
4.Het opleggingsbesluit bekend te maken in het provinciaal blad.

Het college besluit:
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dorpsvernieuwing; bestedingsverslag 1993.

1.Het provinciale bestedingsverslag stads- en dorpsvernieuwing 1993 voorlopig vast te stellen.
2.Het verslag met verzoek om advies voor te leggen aan de sub-commissie voor de
Gemeentelijke Plannen en de Stadsvernieuwing, alsmede aan de statencommissie voor
Ruimtelijke Ordening.
3.Na verkregen instemmend advies van de beide commissies de directeur van de dienst Ruimte
en Groen te machtigen het verslag toe te zenden aan de staatssecretaris VROM.

13
Statenvoordracht: Benoeming
bestuursleden stichting Kon.
Wilhelmina-studiefonds.
14
Evaluatie van de procedures
rond de invoering van het
financieel informatiesysteem
van de firma Ross.

15
Evaluatie projecten 1990 t/m
1993, geheel of gedeeltelijk
gefinancierd vanuit de stelpost "Bevordering Automatisering".

Het college besluit de statenvoordracht inzake de benoeming van drie bestuursleden voor de
Stichting Kon. Wilhelmina-studiefonds vast te stellen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "Evaluatie financieel informatiesysteem" in het bijzonder de
conclusies en aanbevelingen.
2.De notitie voor te leggen aan de commissie voor Financiën en Beleidsplanning en bij positief
advies van de statencommissie de GS-commissies te machtigen een en ander af te
handelen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie "Evaluatie projecten 1990 t/m 1993" in het bijzonder van de in
hoofdstuk 4 beschreven conclusies en aanbevelingen.
2.De notitie voor te leggen aan de commissie voor PenO en bij positief advies van de
statencommissie de GS-commissie voor Informatievoorziening en Automatisering te
machtigen een en ander af te handelen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010
2, 3, 5, 11
M. Hoensontel. 023 -144118
1, 6, 7
H. Jansentel. 023 -144257
8, 13, 14, 15
B. Kessenstel. 023 -144022
4, 9, 12
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
10
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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