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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORDHOLLAND
van 23 AUGUSTUS 1994

Onderwerp

1
De provincie en de deeltaxi.

2
Concept-commentaar op preadvies "Vernieuwing van
politiek en bestuur in de
provincies".

3
Reglement Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland.

Besluit

Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de strekking van de beleidsnotitie "De provincie en de
deeltaxi", hetgeen inhoudt dat de provincie een (stimulerings)taak heeft bij het opzetten
van deeltaxisystemen in de taxi-exploitatiegebieden waar zij verantwoordelijk voor is
(d.w.z. hele provincie excl. ROA).
2.De beleidsnotitie deeltaxi om advies voor te leggen aan de statencommissie Verkeer en
Vervoer van 9 september 1994.
3.De GS-commissie openbaar vervoer te machtigen bij positief advies van de statencommissie de
aktiviteiten genoemd in par. 2.3 van de notitie uit te werken (o.a. voorlichting
bedrijven), overleg met gewest- en vervoerregiobesturen, zienswijze voorleggen aan IPO
en VNG, om rijksmiddelen verzoeken, max.
f. 100.000,= per jaar ter beschikking stellen van vervoerregio's of gewestbesturen bij opzetten
deeltaxisystemen, eenmalig f. 50.000,= bij te dragen in de (door)ontwikkelingskosten
van de benodigde software t.b.v. de regel- en communicatiecentrale met geïntegreerd
geautomatiseerd ritverwerkings-/administratiefsysteem).
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het voorgelegde commentaar op het pre-advies "Vernieuwing
van politiek en bestuur in de provincie" en met het voorleggen om advies aan de
commissie voor openbaar bestuur.
2.De GS-commissie strategie-ontwikkeling te machtigen het commentaar definitief vast te stellen
n.a.v. het advies van de statencommissie en te zenden aan het DB-IPO met afschrift aan
de leden van PS en andere provinciebesturen en de diensten.
Het college besluit:
1.De voordracht aan provinciale staten m.b.t. het reglement voor het zuiveringschap Amstel- en
Gooiland in ontwerp vast te stellen.
2.Het commentaar op de ingekomen bedenkingen tegen het ter visie gelegde reglement voor het
zuiveringschap Amstel- en Gooiland vast te stellen.
3.N.a.v. de ingekomen reacties het ontwerp-reglement zoals dat ter visie heeft gelegen in geringe
mate aan te vullen.
4.De onder 1 t/m 3 genoemde stukken om advies aan de commissie Water te zenden
(vergadering 26.09.94).
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.
6.De statenvoordracht te agenderen voor de novembervergadering van de staten.
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4
Purmerend: 11e wijziging
begroting 1994:
f. 36.000.000,= bouwrijpmaken Purmerend-West.

Het college besluit de 11e wijziging van de begroting 1994 goed te keuren, onder het maken van
een aantal opmerkingen over de planologische en financiële aspecten van het plan PurmerendWest 5400.

5
Voorwaardenscheppend
Beleid, subsidiering Rail
Service Centrum, Amsterdam.

6
Statenvoordracht wijziging
salarisreglement NoordHolland.

7
Referentiekader Personeel en
Organisatie.

8
NV Afvalzorg; goedkeuring
jaarverslag over 1993.

9
Statenvragen inzake Water-

Het college besluit:
1.De gemeente Amsterdam t.b.v. het Rail Service Centrum een subsidie toe te kennen van f.
500.000,= onder voorwaarde dat de van de andere overheden gevraagde bijdragen
beschikbaar komen en dat er geen planologische bezwaren zijn, alsmede onder
voorbehoud van een positief advies van de statencommissie voor Economische Zaken.
2.Ter verkrijging van dat advies dit voorstel op 14 september 1994 aan genoemde
statencommissie voor te leggen.
3.Bij een positief advies van de statencommissie de GS-commissie voor EZ te machtigen e.e.a.
verder af te handelen.
Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht, inhoudende een wijziging van de regeling van inpassing in de
functionele schaal, met enkele daarmee verbonden wijzigingen in het salarisreglement
Noord-Holland, en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen en voor
advies voor te leggen aan de statencommissie Personeel en Organisatie. De GScommissie wordt gemachtigd bijlage 2 te corrigeren.
2.De GS-commissie te machtigen bij positief advies van de statencommissie de voordracht
definitief vast te stellen.
3.Dat de extra kosten opgebracht moeten worden uit de reguliere salarisbudgetten van de
diensten.
Het college besluit:
1.Het referentiekader in principe vast te stellen als discussiestuk, dat richtinggevende uitspraken
bevat voor het in het kader van de strategienota te voeren personeels- en
organisatiebeleid.
2.Het advies in te winnen van de statencommissie voor Personeel- en Organisatie, de
klankbordgroep strategie-ontwikkeling, de centrale commissie voor georganiseerd
overleg Noord-Holland en de voorzitters van de medezeggenschapscommissies.
3.Na verwerking van de adviezen via de normale procedure het referentiekader Personeel en
Organisatie definitief vast te stellen in zijn vergadering van 4 oktober 1994.
Het college besluit:
1.De ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit aan PS vast te stellen.
2.De ontwerp-voordracht, het ontwerp-besluit en het jaarverslag ter advisering voor te leggen aan
de commissie Milieu in haar vergadering van 8 september 1994.
3.Bij positief advies van de GS-commissie Milieu te machtigen de ontwerp-voor
dracht definitief vast te stellen en het ontwerp-besluit in te brengen in de vergadering van
provinciale staten op 10 oktober 1994.

Het college stelt de antwoorden vast.
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transportmaatschappij Rijn
Kennemerland c.q. Vuilstortlokatie 't Klooster te
Nieuwegein.
10
Ontwerp-agenda voor de
vergadering van provinciale
staten, te houden op 12 en 19
september 1994.
11
Beschikbaar stellen krediet
(netto) f. 6,6 miljoen voor
voltooien van het project
Oostelijke Randweg
Egmond.

Het college stelt de agenda voor de vergadering van provinciale staten, te houden op 12 en 19
september 1994, vast.

Het college besluit:
1.In het Najaarsbericht 1994 een voorstel te doen een (netto) krediet voor het voltooien van de
Oostelijke Randweg te Egmond beschikbaar te stellen van f. 6,6 miljoen.
2.Daartoe de commissie Verkeer en Vervoer te horen in haar vergadering van 9 september 1994.

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