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Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
1 
Wachtgelden welzijnsnota 
1994 e.v. 

 
 
Het college besluit: 
1.De werking van de sociale plannen bij de reorganisaties op grond van de Welzijnsnota te 

begrenzen op de in de notitie genoemde gevallen. 
2.De verantwoordelijkheid voor de resterende boventalligen, wachtgeldgerechtigden en overige 

kosten over te hevelen naar het beleidsveld Personeelszaken. 
3.Op de begroting Personeelszaken (nr. 0160 3) daartoe in 1994 een budget beschikbaar te 

stellen van  f. 1.456.000,=, te dekken uit: 
-het restant krediet voor de sociale plannen (f. 736.000,-) 
-de stelpot aanvullend beleid welzijnsnota (f. 250.000,-) 
-de zg. "Ernsting"-gelden (f. 470.000,-). 
4.Voor 1995 f. 815.000,- en vanaf 1996 f. 660.000,= (excl. inflatiecorrectie) op 0160 3  

beschikbaar te stellen. 
5.Met ingang van 1995 daarentegen de stelpost aanvullend beleid welzijnsnota (structureel f. 

316.00,-) te verlagen met f. 250.00,-. 
6.De besluiten sub 3, 4 en 5 bij Voorjaarsbericht te verwerken in begroting en 

meerjarenramingen, ter verkrijging van de instemming van provinciale staten. 
 
 
2 
Niveau van afdoening van 
besluiten op bezwaarschriften. 

 
 
Het college besluit: 
1.Besluiten die, conform het advies van de hoor- en adviescommissie, inhouden dat een 

bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, danwel gegrond verklaard doch zonder 
inhoudelijke wijziging van het oorspronkelijke besluit, worden genomen op het 
oorspronkelijke niveau. 

2.Besluiten die, conform het advies van de hoor- en adviescommissie, inhouden dat een 
bezwaarschrift gegrond wordt verklaard en een inhoudelijke wijziging van het 
oorspronkelijke besluit tot gevolg hebben, worden genomen één  niveau hoger dan het 
oorspronkelijke besluit. 

3.Besluiten die afwijken van het advies van de hoor- en adviescommissie worden genomen in 
GS-plenair. 

4.Besluiten tot niet-ontvankelijkverklaring worden door de GS-commissie(s) afgedaan. 
 
 
 
 
 
3 
Instellingsbesluit hoor- en 

  
 
 
 
 
Het college besluit de statenvoordracht vast te stellen, en na schriftelijke consultatie van de 
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adviescommissie. statencommissie voor Openbaar Bestuur op de statenvergadering van 11 april te plaatsen.  
 

4 
Verdeling werkzaamheden 
binnen de portefeuille water. 
 

 
Het college besluit kennis te nemen van en akkoord te gaan met de nadere verdeling van de 
werkzaamheden binnen de portefeuille Water (kwaliteit en kwantiteit) volgens het volgende 
schema. Het kruisje geeft aan welke gedeputeerde eerstverantwoordelijk is. 
Onderwerp: De BoerAchterstraat 
 
Waterhuishoudingsplanxx 
Waterbeheersplannenx 
Peilbesluitenx 
Baggerbeleidx 
Rioleringsbeleidx 
Gebiedsgerichte projectenx 
Subsidies Regiwa,Gevebex 
Organisaties openbare 
watervoorzieningx 
Doelgroepenbeleid 
afh. van onderwerpxx 
Vergunningverlening 
grondwaterx 
Milieuthema's (zoals 
verdroging,verzuring)x 
Diffuse bronnenx 
WHVZx 
Afleiding bemaling 
Wieringermeerx 
 

  
 
5 
Kernthema's en 
statencommissies. 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.te opteren voor bespreking van de kernthema's en daaraan gerelateerde strategieprojecten en 

bestuursopdrachten in de meestbetrokken statencommissies in      met andere leden 
uitgebreide vorm: 

Kwaliteit van de fysieke leefomgeving: commissie Ruimtelijke Ordening 
Kwaliteit sociale en culturele leefomgeving: commissie Culturele Zaken 
Toegankelijkheid Zorgvoorzieningen: commissie Welzijnszorg en Emancipatie 
Duurzame Internationale Concurrentiepositie: commissie Economische Zaken 
Bereikbaarheid: commissie Verkeer en Vervoer. 
Bespreking van kernthema's en strategieprojecten zal plaatsvinden in daarvoor te reserveren 

vergaderingen, waarop de fractie-inbreng kan worden afgestemd. Voor deze vergaderingen 
kunnen zittende leden zich laten vervangen door fractiegenoten met specifieke belangstelling 
voor het te bespreken thema. Bij de bespreking is de GS-commissie voor het betrokken 
kernthema aanwezig. 

2.De klankbordgroep te laten voortbestaan tot het eind van deze statenperiode. De klankborgroep 
heeft als taak: coördinatie, en voortgangsbewaking; deze groep wordt voorzien van dezelfde 
stukken die in de genoemde vakcommissies aan de orde komen, maar daarover wordt geen 
inhoudelijk advies gevraagd. De advisering door de klankbordgroep aan het college verloopt 
parallel aan de bespreking in de reguliere commissies. 
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Reparatie 
bestuurssamenstelling 
Uitwaterende Sluizen in 
Hollands Noorderkwartier. 

Het college besluit: 
1.De voordracht aan provinciale staten definitief vast te stellen, met dien verstande dat daarin 

uitgegaan dient te worden van een bestuurssamenstelling 22 ingezetenen/ 14 gebouwd. 
2.Het commentaar op de ingekomen bezwaren tegen het ter visie gelegde ontwerp-besluit vast te 

stellen. 
3.Het ter visie gelegde ontwerp-besluit aan te vullen met de bepaling dat, waar het gaat om het 

gebied van het Hoogheemraadschap dat deel uitmaakt van gebied van de gemeente 
Amsterdam, bij de betreffende verkiezingen stemgerechtigd zijn de leden van de 
Stadsdeelraad Noord. 

4.Spoedshalve en bij wijze van hoge uitzondering af te zien van het om advies zenden van de 
stukken aan de commissies Water en Openbaar Bestuur. 

 
7 
Beschikbaar stellen krediet 
voor de aanleg van een 
rotonde in de N 246, nabij de 
N 515, te Westzaan in de 
gemeente Zaanstad. 

 
Het college besluit: 
1.Aan provinciale staten een voorstel te doen een krediet ad f. 1.100.000,= beschikbaar te stellen 

voor de aanleg van een rotonde op de N 246, ter plaatse van de aansluiting van de 
provinciale weg N 515 op de N 246 te Westzaan in de gemeente Zaanstad. 

2.Over het gestelde onder 1 de statencommissies voor Verkeer en Vervoer en voor Financiën en 
Beleidsplanning te horen. 

3.Vervolgens dit voorstel in de eerstvolgende wijziging van de provinciale begroting te 
verwerken. 

 
8 
Draagwijdte van de beslissing 
over de Wgr-gebiedsindeling. 

 
Het college neemt kennis van de notitie over de draagwijdte van de beslissing over de Wgr-
gebiedsindeling.  
Het college besluit de statenvergadering niet op 2 mei, maar op 16 mei te laten plaats hebben. 

   
9  
Voortgangsrapportage 
package-deal. 

 
 
Het college besluit kennis te nemen van en in te stemmen met de "Voortgangsrapportage 
package-deal" ten behoeve van de vergadering van de commissie Welzijn en Emancipatie op 27 
april 1994. 

 
10 
Vergadering bestuur stichting 
Administratiekantoor  
N.V.Afvalstoffen 
Coördinatiepunt 

 
Het college besluit kennis te nemen van de agenda voor 23 maart en het concept-verslag van 15 
december 1993 van de vergadering van het bestuur van stichting Administratiekantoor (AK) van 
NV Afvalstoffen Coordinatiepunt (NV ACP). 
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11 
Commissie van onderzoek in 
verband met herziening 
provinciaal 
waterhuishoudingsplan. 

 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met de voorgestelde samenstelling van de Commissie van Onderzoek. 
2.De voordracht en PS-besluit in beginsel vast te stellen. 
3.De commissaris der koningin te verzoeken de instelling van de Commissie van Onderzoek aan 

de orde te stellen in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Werkwijze.  
 
12 
Verslag van het financieel 
toezicht op de 
gemeentebesturen en de 
gemeenschappelijke 
regelingen over 1993. 

 
Het college besluit: 
1.Het verslag financieel toezicht op de gemeentebesturen en de gemeenschappelijke regelingen 

over 1993 voorlopig vast te stellen. 
2.De commissie Openbaar Bestuur terzake om advies te vragen op 20 april 1994. 
3.De GS-commissie te machtigen bij positieve advisering van de statencommissie tot verdere 

afhandeling, in casu definitieve vaststelling. 
 
13 
Circuit Zandvoort. 

 
Het college besluit naar aanleiding van de statenbehandeling van de voordracht Plan van Aanpak 
circuit van Zandvoort dat de hernieuwde stemming zal plaats hebben op 11 april om 16.00 uur. 
 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010  1, 2, 5, 8, 9, 12, 13 
B. Kessenstel. 023 -144022   3, 6, 11 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309   7, 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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