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 van 15 FEBRUARI 1994 
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1 
Hoofdlijnen voor een 
toekomstige structuur van de 
Culturele Raad Noord-
Holland. 
 

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de naar aanleiding van het verzoek van het college van 8 februari gewijzigde 

en aangevulde notitie "Hoofdlijnen voor een toekomstige structuur van de Culturele Raad 
Noord-Holland" waarin wordt voorgesteld: 

-de door provinciale staten in de strategienota beoogde verzelfstandiging in publieke vorm van 
zowel de adviserings- als de uitvoerings/dienstverleningstaken van de Culturele Raad zo 
optimaal mogelijk vorm te geven; 

-binnen het huidige takenpakket van de Culturele Raad Noord-Holland een aanzienlijke 
verschuiving aan te brengen van adviserings- naar uitvoeringstaken; 

-het voor de uitvoering van de adviesfunctie ter beschikking te stellen budget te bepalen op een 
bedrag van circa f. 400.000,=; 

-te komen tot een projectbureau Cultuur; 
-een stuurgroep de opdracht te geven tot de nadere uitwerking van deze notitie zodat 

implementatie voor 1 januari 1995 kan plaatsvinden; 
-bij de Culturele Raad de aanstelling van een tijdelijk directeur mogelijk te maken die als 

belangrijkste taak krijgt deze herstructurering nader vorm te geven. 
2.Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de Culturele Raad Noord-Holland d.d. 24 

januari. 
3.Bijlage 3 van deze notitie waarin deze brief wordt beantwoord vast te stellen. 
4.De gewijzigde en aangevulde notitie, incl. bijlagen, op 17 februari om advies voor te leggen 

aan de statencommissie voor Culturele Zaken c.a. 
 

2 
Bovenlokale steunfuncties 
minderheden. 
 

 
Het college besluit de Notitie bovenlokale steunfuncties minderheden ter kennisneming voor te 
leggen aan de commissie Welzijnszorg en Emancipatie op 23 februari 1994. 
 

 
3 
Budgetfinanciering 1994 - 
1997 stichting IMCO. 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.De voordracht budgetsubsidiering 1994-1997 Stichting IMCO in principe vast te stellen en PS 

voor te stellen Stichting IMCO Noord-Holland een budgetsubsidie te verlenen van f. 
6.374.800,= (basis 1994, excl. WAGGS) voor de jaren 1994 t/m 1997 voor de in de 
Welzijnsnota omschreven steunfunctie voor het georganiseerde welzijnswerk met 
terugwerkende kracht ingaande 1 januari 1994 en met inachtneming van het volgende. 

-Stichting IMCO maakt jaarlijks een werkplan, een begroting en een financieel verslag over het 
voorafgaande jaar t.b.v. de voortgangsinformatie over de besteding van het budget. 
Mocht er tussentijds aanleiding zijn voor bijstelling of bespreking van punten dan 
zullen deze worden voorgelegd aan de commissie voor Welzijnszorg en 
Emancipatie. 
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-Toekenning van het basisbudget en de trendmatige aanpassing volgens de provinciale 
systematiek gedurende de budgetperiode geschiedt voorzover provinciale staten 
middelen op de begroting beschikbaar stellen.  

-Eind 1995 zal een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd waarbij met name aandacht zal 
worden geschonken aan de ontwikkeling van de winkelaktiviteiten. 

-Aan het einde van de budgetperiode in 1997 zal een eindevaluatie worden verricht. Daarbij zal 
ook de budgetsubsidiëring worden heroverwogen. 

2.De voordracht om advies voor te leggen aan de commissie Welzijnszorg en Emancipatie in de 
vergadering van 23 februari 1994 en daarbij de leden van de commissie Culturele Zaken c.a. 
uit te nodigen. 

3.Na positief advies van de commissie de GS-commissie te machtigen deze zaak verder af te 
handelen. 

 
 
 
4 
Herziening van de provinciale 
comptabiliteitsvoorschriften 
en de gevolgen daarvan voor 
de provinciale begroting 
(ingaande 1995). 

 
 
 
Het college besluit: 
1.De stukken voor kennisgeving aan te nemen en de begroting 1995 conform de nieuwe 

voorschriften in te richten. 
2.Een voorstel tot nadere invulling van de voorgeschreven functies af te wachten. 

 
5 
Ontwerp 8e wijziging van de 
provinciale begroting voor 
1993. 

 
Het college besluit de ontwerp 8e begrotingswijziging van de provinciale begroting voor 1993 
met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen en de commissie Financiën en 
Beleidsplanning daarover te horen in de vergadering van 9 maart 1994. 

 
 
6 
Werkplan Invoering Nieuwe 
Provinciewet  

 
 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het overzicht van noodzakelijke aanpassingen in de regelgeving als 

gevolg van de per 1 januari 1994 geldende nieuwe Provinciewet 
2.De voornamelijk "technische" aanpassingen, zoals aangegeven in het werkplan onder de 

nummers 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 te laten voorbereiden conform het gestelde 
in het werkplan 

3. Ten aanzien van de punten 3 (reglement commissies) en 21 (inspraakverordening) te kiezen 
voor aanpassing in het najaar; voor wat betreft de punten 7, 8, 9, 10, 11,14, 15 en 22 van het 
werkplan aanpassingen te plegen op het moment dat dit, gelet op de wettelijke termijn dan wel 
uit anderen hoofde nodig is, waarbij het al dan niet technisch karakter van geval tot geval wordt 
beoordeeld. 
4.Het overzicht van noodzakelijke aanpassingen in de regelgeving ter kennisneming aan de 

statencommissie openbaar bestuur te zenden. 
 
 

 
7 
Aanpassing verordeningen 
AWB. 

 
 
 
Het college besluit in te stemmen met de concept-statenvoordracht inzake de aanpassing van de 
provinciale verordeningen aan de Algemene Wet Bestuursrecht en deze voor te leggen aan de 
commissie Openbaar Bestuur. 
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8 
Evaluatie Project 
Ouderenbelangen Noord-
Holland in de jaren '90 (PON 
'90). 
 
 

 
 
 
Het college besluit: 
1.De evaluatie-notitie van PON '90 vast te stellen. 
2.In principe in te stemmen met het voorstel het subsidie-verzoek van Stichting PON '90 te 

Haarlem voor 1994 niet te honoreren. 
3.De notitie om advies te zenden aan de statencommissie voor Welzijnszorg en Emancipatie. 
4.De GS-commissie te machtigen de notitie definitief vast te stellen. 
 

 
9 
Brief aan Gewest IJmond 
inzake ontwerp 
Structuurvisie. 

 
 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de ontwerp-structuurvisie van het Gewest IJmond, in de vorm van de 

samenvatting. 
2.De structuurvisie van het Gewest IJmond te beschouwen als een essentiële bijdrage voor het op 

te stellen streekplan Noord-Holland Zuid. 
3.In te stemmen met de hoofdlijnen van de ontwerp-structuurvisie inzake wonen, werken, 

mobiliteit en groenontwikkeling en tevens de volgende overwegingen mee te geven: 
-De nieuwbouwbehoefte en woningbouwprogrammering te baseren op de provinciale ramingen 

terzake. 
-De havenontwikkeling wordt ruimtelijk afgewogen binnen het kader van het streekplan Noord-

Holland Zuid. De keuze van 200 ha te realiseren in de Wijkermeer vormt voorlopig een 
goede uitgangspositie voor de discussie over de toekomstige ruimtelijke inrichting van de 
Wijkermeer. 

-Het beleid inzake recreatie, natuur en landschap een meer prominente rol te laten innemen. 
-Rekening te houden met een eventueel slibdepot in de Averijhaven, alsmede mee te delen dat de 

provincie ook de noordpier als mogelijke sliblokatie in gedachten heeft. 
-Rekening te houden met een eventuele grofvuilstortplaats in de Wijkermeer. 
-De relatie met het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan te versterken. Indien op termijn blijkt 

dat ondanks de Wijkertunnel de hinder en fileproblemen in Beverwijk niet zijn opgelost, 
dan moet Beverwijk een tweede aansluiting op de A22 krijgen in het verlengde van de (nog 
te realiseren) zuid-westelijke randweg. 

4.Niet in te stemmen met de volgende structuurvisie aangekondigde projecten: 
-Woningbouw in Zeewijk-West, Beverwijk-West en Limmerkoog, vanwege bezwaren van 

milieuhygienische aard en natuur en landschap. 
-Het bedrijfsterrein in de zogeheten Spaarnwoudedriehoek (tussen A9 en A22 ten zuiden van het 

kanaal), daar dit het recreatiegebied aantast. 
5.De betreffende brief ( waar nodig aangepast aan de hiervoor op onderdelen bijgestelde punten), 

te verzenden. 
 
 

 
10 
Stimuleringsregeling 
Ouderenhuisvesting. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting en de voordracht vast te 

stellen. 
2.De Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting voor te leggen aan provinciale staten, nadat ook 

de commissie Financiën en Planning heeft geadviseerd. 
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11 
Saneringslokatie Kan Palen te 
Zaandam. 

 
Het college besluit de lokatie te saneren conform de multifunctionele variant mits de gemeente 
Zaanstad de provincie de toezegging doet de bestemming van het betreffende terrein te wijzigen 
in woningbouw. 

 
12 
Subsidieverzoek Provinciaal 
Afvalstoffenfonds, firma BeCa 
( Bergsma Mestverwerking 
B.V. en Carbo Nederland 
B.V.), project: compostering. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel het gevraagde subsidie van f. 287.000,= voor de ontwikkeling van een 

bemestingsprodukt op basis van GFT-compost en mest toe te kennen. 
2.Dit besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu. 
3.De GS-commissie voor Milieu bij positief advies van de statencommissie tot verdere 

afhandeling te machtigen. 
 
13 
Subsidieverzoek Provinciaal 
Afvalstoffenfonds, gemeente 
Oostzaan, project: Diftar. 

 
 
Het college besluit: 
1.In beginsel tot toekenning van de gevraagde subsidie van f. 215.000,= voor onderzoek 

preventie huishoudelijk afval d.m.v. een gedifferentieerd tarief gebaseerd op gewicht. 
2.Dit besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu. 
3.De GS-commissie voor Milieu bij positief advies van de statencommissie tot verdere 

afhandeling te machtigen. 
 

14 
Algemeen Kiesreglement 
waterschappen Noord-
Holland. 

 
Het college besluit: 
1.De voordracht in ontwerp vast te stellen, met enige aanpassing ( zie overwegingen). 
2.Het commentaar op de ingekomen bezwaren tegen het ter visie gelegde Algemeen 

Kiesreglement voor Noordhollandse waterschappen voorlopig vast te stellen. 
3.N.a.v. de bezwaren en ambtshalve het Algemeen Kiesreglement op enkele punten in geringe 

mate te wijzigen (o.a. het verlengen van de minimale termijn tussen het bekend worden van 
de verkiezingen - i.c. stemming door raadsleden - en de raadsledenvergadering) en het 
overzicht daarvan voorlopig vast te stellen. 

4.De onder 1 t/m 3 genoemde stukken om advies aan de commissie Water te zenden. 
5.De GS-commissie voor waterschapsorganisatie en kustverdediging te machtigen de 

statenvoordracht e.d. definitief vast te stellen indien de commissie Water zich met de inhoud 
van de stukken kan verenigen. 

15 
Reactie waddenprovincies op 
partiële herziening PKB-
Waddenzee t.b.v. 
mijnbouwaktiviteiten. 
 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de concept-inspraakreactie. 
2.In te stemmen met verzending van de inspraakreactie aan de Minister van VROM door de 

Stuurgroep Waddenzeeprovincies mede namens de provincie Noord-Holland. 
3.In verband met de verkorte pkb-procedure de inspraakreactie te verzenden aan de 

statencommissie NLO en de leden daarvan achteraf te informeren in de vergadering van 25 
februari 1994. 

16 
Trendmatige aanpassing 
taxitarieven. 

 
Het college besluit: 
1.Het besluit van 9 februari 1993, nr. 93 - 900173 (prov. blad 1993, 9) tot vaststelling van de 

taxitarieven voor het taxivervoer, dat wordt verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor 
vergunning is verleend, met uitzondering van de tarieven die schriftelijk in een 
overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een bepaalde periode meermalen te verrichten 
taxivervoer, in te trekken op 28 februari 1994. 

2.Voor het taxivervoer dat wordt verricht uitsluitend binnen het gebied waarvoor vergunning is 
verleend, de volgende tarieven vast te stellen, met uitzondering van de tarieven die 
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schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd voor gedurende een bepaalde periode 
meermalen te verrichten taxivervoer: 

voor de taxi-exploitatiegebieden Noord-Holland Noord, Zuid- en Midden-Kennemerland en Gooi 
en Vechtstreek: 

bij personenauto's (t/m 6 personen): 
eerste aanslagf. 5,= + 0 meter 
kilometertarief f. 2,85 
wachttarief  f.53,= 
bij taxivervoer met kleinbussen (maximaal 8 personen) en met rolstoelmaterieel: 
eerste aanslag f. 8,00 + 0 meter 
kilometertarief f. 3,75 
wachttarief  f. 53,= 
 
 

 
17 
Evaluatie Landelijke 
Organisatie 
Bewonerscommissies 
Bejaardentehuizen, afd. 
Noord-Holland. 

 
 
Het college besluit: 
1.Tot vaststelling van de evaluatie-notitie van de LOBB, afd. Noord-Holland. 
2.In principe in te stemmen met het voorstel om t.b.v. de Landelijke Organisatie 

Bewonerscommissies Bejaardentehuizen, afd. Noord-Holland de consulentenfunctie formatie 
voor 1994 en 1995 vast te stellen op 0,5 formatieplaats ad f. 68.250,=. 

3.De notitie om advies te zenden aan de statencommissie voor Welzijnszorg en Emancipatie. 
4.De GS-commissie bij positief advies van de statencommissie te machtigen de notitie definitief 

vast te stellen. 
 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17 
M. Hoensontel. 023 -1441181 
B. Kessenstel. 023 -144022  9, 14, 15 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  11, 12, 13, 16 
 
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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