OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 21 JUNI 1994

Onderwerp
1
Bestuursopdracht kernthema
Bereikbaarheid.

2
Bestuursopdracht Verdieping
kernthema Kwaliteit van de
Sociale en Culturele
Leefomgeving.

Besluit
Het college besluit:
1.De bestuursopdracht in principe vast te stellen en deze om advies voor te leggen aan de
statencommissie Verkeer en Vervoer en aan de Klankbordgroep Strategie.
2.De GS-commissie Bereikbaarheid te machtigen bij positief advies van de statencommissie de
bestuursopdracht definitief vast te stellen.
Het college besluit in meerderheid:
1.De herziene bestuursopdracht Verdieping van het Kernthema KSCL op hoofdlijnen in ontwerp
vast te stellen, de GS-commissie voor het kernthema KSCL te machtigen redactionele
aanpassingen door te voeren en het ontwerp daarna ter advisering voor te leggen aan de
statencommissie Culturele Zaken c.a. - al dan niet in voor dit doel uitgebreide/gewijzigde
samenstelling - in haar vergadering van 7 juli 1994.
2.De GS-commissie voor het kernthema KSCL te machtigen bij positief advies van de
statencommissie, geringe aanpassingen daargelaten, tot definitieve vaststelling van de
bestuursopdracht over te gaan en de uitvoering ter hand te (doen) nemen.
Mevrouw Berman tekent bij dit besluit aan het wel eens te zijn met een hogere prioriteit voor
allochtonen in het emancipatiebeleid, maar het niet eens te zijn met het weliswaar geleidelijk
maar toch geheel stoppen met overig emancipatiebeleid, omdat volgens haar ook voor andere
groepen provinciale aandacht nodig blijft en provinciale staten die bredere uitleg van het begrip
bedoeld hebben bij de aanneming van het amendement over emancipatie als kerntaak.

3
Bestuursopdracht kernthema
Toegankelijkheid zorgvoorzieningen; bestuursopdracht.

Het college besluit in meerderheid:
1.De herziene bestuursopdracht "Kernthema toegankelijkheid zorgvoorzieningen (globaal)" in
principe vast te stellen. Het instrument regiorapportage zal alleen worden aangewend indien
daartoe aanleiding bestaat.
2.Voor het beleidsterrein "Zorg" een veranderingsproces in gang te zetten gericht op de in de
strategienota omschreven rollen en taken voor de provincie binnen het kernthema
"Toegankelijkheid zorgvoorzieningen" en hiertoe:
-het instrument regiovisie en het daarbij horende beleidsproces verder te ontwikkelen;
-een ronde-tafel-conferentie met sleutelpersonen uit organisaties vanuit of annex de zorgsector te
organiseren;
-het verwerven van een wettelijke verankering van het instrument regiovisie te bevorderen;
-het "Randstedelijk informatiekader zorg" verder te ontwikkelen en te implementeren;
-regionale platforms bestaande uit betrokkenen en verantwoordelijken uit het veld die onderling
dan wel samen met de provincie tot oplossingen komen voor vraagstukken tot stand te
brengen;
-een "Zorgrapportage 1995" op te stellen;
-een "Beleidsnota zorg 95-99" als strategische agenda voor het volgende college op te stellen.
3.De bestuursopdracht ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Welzijnszorg en
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emancipatie en de GS-commissie te machtigen bij positief advies van de statencommissie de
bestuursopdracht definitief vast te stellen en uit te (doen) voeren
en terzake van het in deze bestuursopdracht vervatte strategieproces te besluiten:
1.De bestuursopdracht voor het strategieproject "Ontwikkeling regiovisies zorg" in principe vast
te stellen.
2.Een pilot-project te starten voor het ontwikkelen van regiovisies, genaamd "Effecten vergrijzing
voor de zorgsector".
3.Een project te starten gericht op versterking van de inbreng van patiënten- en
consumentenorganisaties bij het opstellen van regiovisies;
4.De voor dit project beschikbare financiële middelen uit de begrotingspost 0160 9 701 bij het
najaarsbericht 1994 en de begroting 1995 over te brengen naar de functie volksgezondheid
van de dienst WEB.
5.De bestuursopdracht na aanpassing ter advisering voor te leggen aan de statencommissie
Welzijnszorg en emancipatie en de GS-commissie te machtigen bij positief advies van de
statencommissie de bestuursopdracht definitief vast te stellen en uit te (doen) voeren.
6.Het voorgestelde project "Verstedelijking gehandicaptenzorg in de regio Amsterdam" wel te
doen uitvoeren als onderdeel van bestaand beleid maar niet als onderdeel van een kernthema
of strategieproject, omdat het daarvoor te weinig integraal van karakter is. Mevrouw Berman
en de heer De Lange zijn het niet eens met de schrapping als strategieproject.

4
Bestuursopdracht Duurzame
Internationale Concurrentiepositie (DICP).

5
Bestuursopdracht kernthema
Fysieke Leefomgeving.

Het college besluit:
1.De bestuursopdracht voor het kernthema Duurzame Internationale Concurrentiepositie (DICP)
voorlopig vast te stellen.
2.De GS-commissie voor het kernthema DICP te machtigen redactionele aanpassingen door te
voeren en het ontwerp daarna voor te leggen aan de Statencommissie voor het kernthema
Duurzame Internationale Concurrentiepositie.
3.Over de financiele middelen voor de uitvoering van het kernthema DICP voor het jaar 1994 te
besluiten bij de behandeling van de Najaarsnota 1994 (zie het beslotene bij agendapunt 3).
4.Voor het kernthema DICP in principe een bedrag van ¦ 1,1 mln (inclusief ¦ 0,5 miljoen voor
het Technologieprogramma) mee te nemen in de voorbereiding van de begroting 1995.
5.De GS-commissie te machtigen na positief advies van de Statencommissie deze
bestuursopdracht definitief vast te stellen.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de bestuursopdrachten a t/m f zoals hieronder afzonderlijk
vermeld, ter uitwerking van het Kernthema Kwaliteit Fysieke Leefomgeving zoals dat door
GS op 1 maart 1994 is vastgesteld;
2.De GS-commissie voor het kernthema te machtigen redactionele aanpassingen door te voeren
en de ontwerpen daarna ter advisering voor te leggen aan de PS-commissie RO en ter
kennisneming aan de leden van de PS-commissie Milieu:
a.bestuursopdracht geintegreerd beleidsvormend project Noord-Holland-Zuid
b.strategieproject binnenduinrandzone
c.strategieproject vinex-stadsgewesten
d.uitvoeringsproject Gooi en Vechtstreek
e.uitvoeringsproject Haarlemmermeer/Schiphol
f.uitvoeringsproject Veenweide in Noordhollands middengebied
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6
Bestuursopdracht Monitoring
Algemene Dienst.

7
Slotmanagementrapportages
1993.

8
Vooraankondiging start
procedure Wet arhi voor de
instelling van de
stadsprovincie Amsterdam.
9
Concept-brieven voor het
starten van procedures voor
de splitsing van de provincie
Noord-Holland en de
gemeente Amsterdam t.b.v.
de vorming van de
stadsprovincie Amsterdam.

10
Gespreksnotitie Algemene
Inspraakverordening.

11

Besluit

Het college besluit:
1.De bestuursopdracht Monitoring Algemene dienst in principe vast te stellen.
2.Deze om advies voor te leggen aan de PS-commissie Financiën en Beleidsplanning.
3.De GS-commissie Strategie-ontwikkeling, bij positief advies van de statencommissie, te
machtigen de bestuursopdracht Monitoring Algemene Dienst definitief vast te stellen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de slotmanagementrapportages 1993 en de notitie
"slotmanagementrapportages 1993" en agendeert eventuele discussiepunten voor het
eerstvolgende overleg met het COD.
2.De begeleidende notitie mee te sturen naar de Rekeningencommissie.
Het college besluit de brief, waarin de start van de procedure per 1 augustus 1994 wordt
aangekondigd, te zenden aan de Noordhollandse gemeentebesturen, de waterschappen in NoordHolland en aan de VNHG

Het college besluit:
1.Met de inhoud van de concept-brieven na een aanvulling voorlopig in te stemmen.
2.De brieven, in het bijzonder t.a.v. de kriteria voor splitsing, op 6 juli 1994 om advies voor te
leggen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur.

Het college besluit:
1.De inspraakprocedure in de te ontwerpen algemene inspraakverordening te baseren op de
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb.
2.Voor zover mogelijk, bestaande provinciale verordeningen en provinciale nota's, die
inspraakregelingen bevatten, te integreren in de algemene inspraakverordening.
3.De inspraak t.a.v. het milieubeheer en de streekplanaanpak separaat van de algemene
inspraakverordening te (blijven) regelen.
4.De gespreksnotitie in principe vast te stellen, de GS-commissie te machtigen redactionele
aanpassingen door te voeren en de notitie ter bespreking op 6 juli voor te leggen aan de
commissie voor Openbaar Bestuur.
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Toekenning subsidie aan
Hogeschool van Amsterdam
t.b.v. internaat voor
allochtone studenten.

Het college besluit aan de Hogeschool van Amsterdam in principe een eenmalige
stimuleringssubsidie toe te kennen van f. 60.000,= t.b.v. het internaat voor allochtone
studenten.

12
Haltevoorzieningen N247.

13
Afleiding
bemalingWieringermeer.

14
Aandeelhoudersvergadering
NV PWN van 28 juni 1994.

15
Uitstel herziening provinciaal
Waterhuishoudingsplan.

Het college besluit:
1.Het voorstel tot het uitvoeren van een proef voor de verbetering van haltevoorzieningen langs
de provinciale weg N247 voorlopig vast te stellen en dit voor advies voor te leggen aan de
commissie Verkeer en Vervoer op 1 juli 1994.
2.De GS-commissie Openbaar Vervoer te machtigen bij positief advies het voorstel definitief vast
te stellen.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het afsluiten van de voor-ontwerpfase zoals opgenomen in de
notitie "Afsluiten voor-ontwerpfase" en dhr. De Boer te machtigen in de geest hiervan
besluiten te nemen in de stuurgroep op 24 juni 1994.
2.Maximaal f. 370.000,= extra ter beschikking te stellen voor de uitvoering van dit project onder
de voorwaarde dat het resterende bedrag (f. 9.130.000,=) door het Rijk en het PWN ter
beschikking wordt gesteld en dat het waterschap akkoord gaat met de berekende afkoopsom.
3.De statencommissie voor Water nader over dit project te informeren en te verzoeken GS
hierover van advies te dienen.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het Jaarverslag en het Sociaal Jaarverslag.
2.Tot goedkeuring van de jaarrekening.
3.In te stemmen met machtiging om dhr. Lagrand namens het college het provinciale standpunt
naar voren te laten brengen.

Het college besluit:
1.De herziening van het provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP) uit te stellen tot na de
verkiezingen van provinciale staten in maart 1995.
2.De geldigheid van het huidige WHP met een jaar te verlengen tot februari 1996,
i.v.m. het aflopen van de planperiode in februari 1995 en dit ter besluitvorming aan provinciale
staten voor te leggen.
3.Begin 1995 een beleidsnota uit te brengen, waarin het beleid uit het eerste WHP wordt
geëvalueerd en voorstellen voor wijziging (anticiperen) van beleid worden verwoord.
4.Op basis van de evaluerende en anticiperende beleidsnota een herziening van het WHP voor te
bereiden gericht op vaststelling door PS begin 1996.
5.De leden van provinciale staten middels een brief ter zake, en over de gevolgen voor de
ingestelde commissie van Onderzoek, te informeren.
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