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Onderwerp

1
Jeugdvormingswerk in de
sport.

2
Provinciale
Milieuverordening; onderdeel
afvalstoffen.

3
Reconstructie van de N246,

Besluit

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de evaluatie jeugdvormingswerk in de sport.
2.In principe in te stemmen met een vernieuwde cursusopzet waarbij met name aandacht wordt
besteed aan het stimuleren van deelname van allochtone jongeren (naast autochtone) aan de
vormingsweekends.
3.In principe in te stemmen met verhoging van het budget voor jeugdvormingswerk in de sport
met ingang van 1995 ten behoeve van de verhoging van de vergoeding voor cursusleiding en
porti en drukwerk, waarvoor jaarlijks voor de duur van het project (1995, 1996 en 1997)
dekking kan worden gevonden in het algemeen krediet sociaal-cultureel werk, onder
voorwaarde dat PS voor dat krediet in betreffende jaren voldoende middelen beschikbaar
stellen.
4.In principe in te stemmen met het uitvoeren van een evaluatie van de resultaten van de
vernieuwde cursusopzet na drie jaar (eind 1997).
5.De evaluatie (bedoeld onder 1) en het daarop gebaseerde voorstel ter advisering voor te leggen
aan de commissie Culturele Zaken c.a. op 15 december 1994.
6.Bij positief advies van de commissie Culturele Zaken, de GS-commissie te machtigen tot
verdere afhandeling.
Het college besluit:
1.De "Nota van Beantwoording inspraakreacties, onderdeel afvalstoffen" voorlopig vast te stellen,
waarin
-de reacties op de drie Randstadverordeningen zijn samengevat
-een Randstadstandpunt wordt voorgesteld met uitzondering van het onderdeel provinciegrensoverschrijdend verkeer
-wijzigingen in de tekst van de verordening als gevolg van die inspraakreacties worden
voorgesteld.
2.De GS-commissie milieuhygiëne te machtigen de tekst van deze Nota van Beantwoording toe
te voegen aan de reeds op 15 november 1994 door het college vastgestelde conceptstatenvoordracht (met daarin een verwerking van de inspraakreacties op andere onderdelen
van de PMV).
3.De GS-commissie milieuhygiëne te machtigen de (als gevolg van de in Randstadverband
gesuggereerde) wijzigingsvoorstellen in het definitieve ontwerp van de verordening te
verwerken.
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Besluit

inkl. overlaging, ter plaatse
van de aansluiting met
rijksweg A8 in de gem.
Zaanstad; beschikbaar stel-en
krediet ad
f. 1.200.000,=.

Het college besluit:
1.Aan provinciale staten voor te stellen een krediet van f. 1.200.000,= beschikbaar te stellen
voor de reconstructie van de N246 inkl. overlaging, ter plaatse van de aansluiting met
rijksweg A8.
2.Omtrent 1 de statencommissies voor Verkeer en Vervoer en Financiën en Beleidsplanning te
horen.

4
Opleggen gemeenschappelijke
regeling ingevolge Wet
geneeskundige hulpverlening
bij rampen aan regio Kop van
Noord-Holland.

5
Vaststelling ontwerpvoordracht inzake advies bij
het voortgezet onderwijs in
per 1 augustus 1995.

6
Deelverordening "Beeldende
kunst Noord-Holland".

7
Notitie Stimulering
Zorgvernieuwing.

Het college besluit:
1.Een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen
(Wghr) op te leggen aan de gemeentebesturen van Anna Paulowna, Den Helder,
Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe in de vorm van
een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gewest Kop van Noord-Holland.
2.Het opleggingsbesluit toe te zenden aan de gemeentebesturen in de Wghr-regio Kop van
Noord-Holland en het Dagelijks Bestuur van het Gewest Kop van Noord-Holland.
3.Het opleggingsbesluit bekend te maken in het Provinciaal Blad.
Het college besluit:
1.De ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit inzake het provinciaal advies bij de fusies in het
voortgezet onderwijs per 1 augustus 1995 vast te stellen en voor te leggen aan de commissie
voor Culturele Zaken c.a. in haar vergadering van 15 december 1994.
2.De GS-commissie voor Culturele Zaken c.a. te machtigen de definitieve voordracht en
ontwerp-besluit vast te stellen, gelet op het feit dat gezien de wettelijke bepalingen
behandeling in PS van januari 1995 noodzakelijk is.
Het college besluit:
1.De concept-staten-voordracht en het ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen, inhoudende:
vaststelling van een gewijzigde Deelverordening beeldende kunst Noord-Holland.
2.De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de
statencommissie voor Culturele Zaken c.a. op 15 december 1994 en de commissie Openbaar
Bestuur schriftelijk te raadplegen.
3.De GS-commissie Culturele Zaken, bij positief advies van genoemde statencommissies, te
machtigen tot het vaststellen van de voordracht en het ontwerp-besluit en deze voor te
leggen aan provinciale staten op 30 januari 1995.
Het college besluit:
1.De notitie Stimulering Zorgvernieuwing in principe vast te stellen.
2.De notitie Stimulering Zorgvernieuwing om advies voor te leggen aan de statencommissie
voor Welzijnszorg en Emancipatie.
3.De GS-commissie voor Volksgezondheid te machtigen bij instemmend advies de
aanvraagprocedure te starten en tevens de machtigen aanvragen conform de notitie af te
handelen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 4
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Besluit
1, 5, 6, 7
2, 3

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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