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OnderwerpFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Besluit

1
Vergadering adviescommissie Zorg en Cultuur op 24
februari 1994.

2
IPO adviescommissie Milieu
en Waterstaat op 24 februari
1994.

3

Het college besluit:
1.In te stemmen met algemeen kader t.b.v. af te sluiten bestuursovereenkomsten cultuur tussen
Rijk, provincies en/of gemeenten met de kanttekening dat bestaande landelijke
spreiding van functies geen onverkort uitgangspunt zou moeten zijn.
2.In te stemmen met wijze van voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over te
hanteren behoeftemaat/verdeelsleutel en tweede fase van herspreiding
jeugdhulpverlening en te verzoeken om de onderzoeksopdracht en het instellingsbesluit
ter goedkeuring voor te leggen.
3.In te stemmen met vaststelling van de IPO-notitie "De regio in beeld; op weg naar een
bestuurbare gezondheidszorg", inclusief aanvullende notitie.
4.In principe in te stemmen met decentralisatie van de Landelijke Samenwerkingsverbanden van
de WAO platforms en de AAW/WAO-vrouwengroepen naar de provincies inclusief
middelen, die zonder oormerk ter beschikking gesteld worden aan de regionale
samenwerkingsverbanden, en hierover in overleg treden met de ministeries van WVC
en BiZa.
5.In te stemmen met het opstellen van een strategische notitie over hoofdpunten van
(inter)provinciaal welzijnsbeleid in de jaren 1995-1998 en daarbij voorrang te geven
aan de uitwerking van het aspect provinciaal welzijnsbeleid voor asielzoekers.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de inhoud van de concept-circulaire over het project energiebesparing en
milieu-instrumentarium.
2.In te stemmen met het concept-IPO standpunt over het ontwerp-bouwstoffenbesluit.
3.In te stemmen met de inhoudelijke en procedurele voorstellen van het IPO over het rapport
beslismodel systeemkeuze.
4.In te stemmen het concept-IPO standpunt over het rapport "Saneren zonder stagneren".
5.In te stemmen met de aanbevelingen van het IPO over slibstorten en over het opgestelde
uitvoeringsprogramma.
6.In te stemmen met de conclusie van het IPO dat de provincies invloed kunnen uitoefenen op
de tariefstelling bij stortplaatsen, om knelpunten bij de milieuhyginische meest
gewenste wijze van be-of verwerking op te lossen.
7.In te stemmen met de door het IPO voorgelegde afspraken over bouw- en sloopafval, met dien
verstande dat provincies eigen accenten kunnen leggen en af mogen wijken van
voorgestelde niet haalbare termijnen.
8.In te stemmen met bespreking van de uitwerking van de decentralisatie waterkeringssubsidies
in de verhouding provincies-waterschappen.
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Vergadering IPO adviescommissie Ruimte en Groen
op 24 februari 1994.

4
Locatiestructuur Kennemer
Gasthuis.

5
Plan van Aanpak IJmond.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het overleg tussen VROM en IPO op 16 februari 1994 over de uitvoering
van de VINEX, t.a.v. de hoogte van het budget, de rol van de provincies als
budgethouders en de gedifferentieerde verdeling over de provincies, en het tijdschema:
overleg portefeuillehouders op 7 maart, in colleges GS op 8 maart afronding overleg
IPO en VROM op 9 maart en beslutvorming in IPO-AB op 17 maart 1994.
2.In te stemmen met de voorbereiding van het bestuurlijk overleg tussen het IPO en
staatsecretaris Heerma d.d. 3 maart 1994 met als hoofdthema's de voortgang in de
woningbouw en de asielzoekers.
3.In te stemmen met het afstoten van de benoemingstaak van leden van Huurcommissies door
GS en van de toezichtstaken hierbij en het uitbrengen van een gemeenschappelijk IPOstandpunt achterwege laten wegens uiteenlopende opvattingen tussen de provincies.
4.In te stemmen met het procedure-voorstel over de uitbreiding van het aantal Strategische
Groenprojecten.

Het college besluit t.a.v. de toekomstige locatiestructuur van het Kennemer Gasthuis (KG):
1.Kennis te nemen van het onderzoek "instandhoudings- en investeringskosten
huisvestingsalternatieven Kennemer Gasthuis" dat is uitgevoerd door het Adviescentrum voor zorgvoorzieningen.
2.In beginsel te kiezen voor de variant grote nieuwbouw.
3.Een initiatief van het ziekenhuis waarbij centraal in het verantwoordelijkheidsgebied een
nieuw ziekenhuis met tussen de 400 en 500 bedden wordt gerealiseerd te ondersteunen
en hiertoe binnen het provinciaal bouwplafond rekening te houden met
investeringskosten van circa f. 180 miljoen verspreid over de jaren 2002 tot en met
2005 (f 45 mln. per jaar).
4.Eerdere realisering te overwegen indien het rijk extra middelen voor het provinciaal
bouwplafond beschikbaar stelt. De staatssecretaris van WVC te verzoeken deze
middelen beschikbaar te stellen.
5.Er van uitgaan dat de lokaties Zeeweg en Deo tot 2005 in stand worden gehouden en er van uit
te gaan dat de lokatie Elisabeth Gasthuis, na het gereed komen van de nieuwbouw, met
een omvang van maximaal 200 bedden tot uiterlijk 2015 in stand wordt gehouden.
Omtrent de toekomstige invulling van deze capaciteit wordt op basis van plannen uit de
regio t.z.t. een beslissing genomen.
6.In samenwerking met de betrokkenen in de regio (Gewest Zuid-Kennemerland, gemeenten
Haarlem en Velsen en het Kennemer Gasthuis) een aantal lokaties voor de nieuwbouw
nader te onderzoeken.
7.Het KG te verzoeken voor te nemen interim-maatregelen voor de periode tot 2005 een
totaalplan te ontwikkelen.
8.Dit voorlopige besluit voor te leggen aan de statencommissie Welzijnszorg en Emancipatie.

Het college besluit:
1.In principe akkoord te gaan met aard en strekking van Plan van Aanpak IJmond, onder meer
inhoudende dat akties worden ondernomen om de economische basis van de IJmond te
verbreden door:
-ruimte te geven aan regionale bedrijven;
-beginnend ondernemerschap te stimuleren;
-industriële vernieuwing te ondersteunen;
-beroeps-onderwijs te vernieuwen;
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-kennis en ervaring voor de regionale arbeidsmarkt te behouden.
2.In principe akkoord te gaan met deelname van gedeputeerde EZ in Stuurgroep IJmond.
3.Het Plan van Aanpak 9 maart 1994 ter advisering voor te leggen aan de PS-commissie EZ.
4.Bij positief advies van de PS-commissie, het Plan van Aanpak door de GS-commissie vast te
laten stellen en de GS-commissie te machtigen aan het Plan van Aanpak verder
uitvoering te geven.
5.In te stemmen met een bestuurlijke inventarisatieronde binnen het college van GS voor het
vaststellen van een eventuele extra provinciale bijdrage, voor het Plan IJmond.
6.Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatieronde, genoemd onder 5, wordt bezien of
behandeling via provinciale staten, ofwel via PS-commissies nodig is.
6
Economisch Aktieprogramma 1994.

7
Definitieve statenvoordracht
van de partiële herziening
van het streekplan ANZKG
voor de woningbouw te
Zaanstad.

8
Concept-beleidsnota "Ouderenhuisvesting in NoordHolland".

9
Bodemsanering: lokatiespecifieke omstandigheden bij
keuze voor saneringsvariant.

10
Notitie Werkgroep Kolkenvuil.

Het college besluit:
1.Het Economische Actieprogramma 1994 in principe vast te stellen.
2.Het economisch Actieprogramma 1994 voor advies voor te leggen aan de statencommissie
Economische Zaken, Werkgelegenheid en Energie.
3.Bij een positief advies de GS-commissie te machtigen uitvoering te geven aan het economisch
actieprogramma 1994.

Het college besluit de voordracht aan PS vast te stellen omvattende:
-in beginsel een keuze voor Assendelft-Noord met een omvang van circa 5.000 woningen met
een bestuurlijk ijkmoment bij totstandkoming van circa 3.000 woningen waarbij met
name de voortgang van het "binnenstedelijk bouwen" in Zaanstad conform de Vinexafspraken getoetst zal worden, teneinde te beslissen over de verdere uitbouw van
Assendelft-Noord;
-een eerste ontsluiting aan de oostkant over de Nauernasche Vaart; bij uitbouw van de lokatie tot
5000 woningen aangevuld met een noordelijke ontsluiting.

Het college besluit:
1.In globale zin in te stemmen met de beleidsvoornemens en de concept-beleidsnota "Ouderenhuisvesting in Noord-Holland" voorlopig vast te stellen. Bij de statenvoordracht zal
worden aangegeven op welke punten een concreet statenbesluit wordt gevraagd.
2.Advies te vragen aan de Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting en de
statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en daarbij de leden van de statencommissie voor Welzijnszorg en Emancipatie uit te nodigen.
3.In te stemmen met het vrijgeven voor de inspraak van de concept-beleidsnota en de GScommissie voor Volkshuisvesting daartoe te machtigen, mits de opmerkingen van
genoemde adviescommissies niet leiden tot herziening van de concept-beleidsnota op
hoofdlijnen.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de notitie locatie specifieke omstandigheden (LSO) en de hierin
vermelde mogelijkheden om gemotiveerd af te wijken van multifunctioneel saneren.
2.De notitie LSO tezamen met de toelichting en de nota voor staf Milieu inzake "Delistraat" ter
bespreking aan de statencommissie Milieu voor te leggen.

Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de notitie van de Werkgroep Kolkenvuil, met als belangrijkste
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element dat verwerking van rioolslib, kolkenvuil, gemalen afval (rkg-slib) en veegvuil
zal gaan plaatsvinden op een drietal lokaties, te weten de stortplaatsen CAW
Wieringermeer te Wieringermeer en Nauernasche Polder te Zaanstad en de
kolkenvuilinstallatie te Amsterdam.
2.De notitie ter goedkeuring voor te leggen aan de statencommissie Milieu op 10 maart 1994.
3.De GS-commissie Milieu te machtigen tot definitieve afhandeling bij positieve advisering
door de statencommissie Milieu.
4.De brief vast te stellen en deze vergezeld van de Notitie Werkgroep Kolkenvuil ter
instemming te verzenden aan de Inspecteur voor de Milieuhygiëne in Noord-Holland.
11
Jaarverslag 1993 Bestuurlijk
Afvalstoffen Beraad.

Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag 1993 van het Bestuurlijk Afvalstoffen
Beraad.

12
Vergadering Raad van
Commissarissen NV Afval
zorg d.d. 21 februari 1994.

Het college besluit kennis te nemen van de agenda, besluitenlijst en overige vergaderstukken
voor de vergadering van de Raad van Commissarissen van de NV Afvalzorg op 21 februari
1994.

13
Concept-voortgangsrapportage windenergie.

14
Deelverordening VVV.

15
Arbeidsintegratie van verstandelijk gehandicapten.

Het college besluit:
1.De concept-voortgangsrapportage windenergie provincie Noord-Holland in principe vast te
stellen.
2.Dit concept voor advies toe te zenden aan de statencommissie voor Economische Zaken,
Werkgelegenheid en Energiebeleid.
3.Bij positief advies van de statencommissies, de GS-commissie te machtigen de
voortgangsrapportage vast te stellen en toe te zenden aan het ministerie van VROM.

Het college besluit:
1.De notitie in principe vast te stellen, onder meer inhoudende dat door de provinciale VVV een
commissie zal worden ingesteld die een voorstel doet aan het bestuur van de
Provinciale VVV voor een nadere subsidievoorwaarde over de ondersteuning die in
een komend begrotingsjaar aan de verschillende regionale VVV's geleverd zal worden.
2.De gedeputeerde voor Economische Zaken niet langer deel uit te laten maken van het bestuur
van de Provinciale VVV en deze voor de noodzakelijke afstemming te laten vervangen
door een ambtelijke waarnemer.
3.De notitie om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Economische Zaken,
Werkgelegenheid en energiebeleid op 9 maart 1994.
4.De GS-commissie EZ te machtigen, bij positieve advisering van de statencommissie EZ, W en
E de notitie definitief vast te stellen.

Het college besluit:
De notitie vast te stellen en op basis daarvan:
-over te gaan tot de instelling van een provinciale overleggroep m.b.t. arbeidsintegratie van
verstandelijk gehandicapten;
-over te gaan tot de opzet en uitvoering van een Project Supported Employment;
-t.b.v. de uitvoering van het Project Supported Employment bij het europees Sociaal Fonds
(ESF) een subsidie-aanvraag in te dienen waarmee de aanstelling van 4 job coaches
gefinancierd kan worden;
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-conform de in het kader van het ESF geldende voorwaarden (cofinanciering van de aanvrager)
in 1994 f. 192.000,= beschikbaar te stellen voor de aanstelling van projectmanagement
t.b.v. de start van de overleggroep en de begeleiding van de aan te stellen job coaches;
-het bureau Velthuysen Toppen van Iren te Putten te verzoeken bedoeld projectmanagement uit
te voeren;
-de notitie ter kennisneming te brengen van de statencommissie voor Welzijnszorg
en Emancipatie.
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