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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 3 OKTOBER 1995

Onderwerp

1
Voorlopige vaststelling
concept-statenvoordracht IPObegroting 1996, eerste
wijziging IPO-begroting
1996 en concept-IPO-jaarplan
1996.

2
Najaarsbericht 1995.

3
Deelverordening
aanbodsubsidies professionele
kunsten.

4
Deelverordening restauratie en
onderhoud monumenten
Noord-Holland.
5
Provinciale
monumentenverordening

6
Deelverordening

Besluit

Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit over de IPO-begroting 1996, eerste
wijziging IPO-begroting 1996 en het concept IPO-jaarplan 1996 in beginsel vast te stellen.
2.Aan provinciale staten voor te stellen de financiële consequenties voor Noord-Holland van de
eerste wijziging van de IPO-begroting 1996 mee te nemen in een wijziging van de begroting
1996.
3.De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de
statencommissie openbaar bestuur in de vergadering van 25 oktober 1995.
Het college besluit:
1.Het ontwerp-Najaarsbericht 1995 voorlopig vast te stellen.
2.Het ontwerp-Najaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de commissie Middelen in haar
vergadering van 18 oktober 1995.
Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit inzake de nieuwe
Deelverordening aanbodsubsidies professionele kunsten voorlopig vast te stellen.
2.De concept-statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de
Statencommissies Maatschappelijk Welzijn en Cultuur (MWC) op 19 oktober 1995 en
Openbaar Bestuur op 25 oktober 1995.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de statenvoordracht deelverordening restauratie en onderhoud monumenten
Noord-Holland en het ontwerp-besluit.
2.De statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor te leggen aan de statencommissie voor
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur en aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de concept-statenvoordracht provinciale monumentenverordening en het
ontwerp-besluit.
2.De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor te leggen aan de statencommissie
voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur en aan de statencommissie voor Openbaar
Bestuur.
Het college besluit:
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Museumkrediet

1.De concept-statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit inzake de nieuwe
Deelverordening Museumkrediet Noord-Holland voorlopig vast te stellen.
2.De concept-statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de
statencommissies Maatschappelijk Welzijn en Cultuur (MWC) op 19 oktober 1995 en
Openbaar Bestuur op 25 oktober 1995.

7
Deelverordening
afnamesubsidies
podiumkunsten en
letterkunde.

8
Peilbesluiten Noord- en
Zuidpolder Beoosten
Muiden; hoogheemraadschap Amstel en Vecht.
9
Gespreksnotitie overleg GS
met DB-ROA.

10
Bijdrage aan onderzoeken
naar vormen van
intergemeentelijke
samenwerking.

11
Herindeling HoutrakpolderRuigoord, start procedure.
12
Nota vrouwenhulpverleningsbeleid.

Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit inzake de nieuwe
Deelverordening afnamesubsidies podiumkunsten en letterkunde voorlopig vast te stellen.
2.De concept-statenvoordracht met bijbehorend ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de
statencommissies Maatschappelijk Welzijn en Cultuur op 19 oktober 1995 en Openbaar
Bestuur op 25 oktober 1995.
Het college besluit in te stemmen met het verzoek 2 oktober 1995 door het hoogheemraadschap
Amstel en Vecht gedaan, de peilbesluiten Noord- en Zuidpolder Beoosten Muiden goed te
keuren overeenkomstig het voorstel van het Hoogheemraad- schap met een aanpassing.

Het college besluit:
1.Een gespreksnotitie voor het overleg tussen GS en het DB-ROA voorlopig vast te stellen.
2.De notitie te bespreken in een openbare vergadering met de statencommissie Openbaar Bestuur
op 9 oktober 1995.
Het college besluit inzake het verzoek om deel te nemen aan een onderzoek naar vormen van
nadere samenwerking tussen gemeenten:
1.De provincie draagt ¦ 50.000,- bij in de kosten van het onderzoek van het Gewest IJmond.
2.De provincie draagt maximaal ¦ 10.000,- bij in de kosten van het onderzoek van de gemeenten
Heiloo, Egmond, Limmen en Akersloot.
3.Het provinciaal bestuur committeert zich niet op voorhand aan de uitkomsten van deze twee
onderzoeken.
4.De provinciale deelname heeft geen precedentwerking voor deelname aan eventuele soortgelijke
onderzoeken elders in de provincie.
Het college besluit in meerderheid de besturen van de gemeente Amsterdam en de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit te nodigen voor overleg over de herindeling van de
Houtrakpolder, deelgebied Ruigoord.
Het college besluit:
1.De nota "De evaluatie van het provinciale vrouwenhulpverleningsbeleid in het kader van
kerntakendiscussie" in principe vast te stellen, onder meer inhoudende dat:
-het specifieke vanuit de dienst WEB gevoerde beleid op het terrein van de
vrouwenhulpverlening per 01.01.1999 wordt beëindigd;
-de beschikbare middelen (begrotingspost 085092) in drie jaar als volgt worden afgebouwd: 1996
f. 225.000,=, 1995 f. 125.000,=, 1998 f. 60.000,=.
2.Deze nota ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Zorg.
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WBO-plan 1997 tot en met
2001 Procedure en
projectorganisatie.

14
Opleggen gemeenschappelijke
regeling ingevolge Wet
geneeskundige hulpverlening bij rampen aan regio
Zuid- en MiddenKennemerland.

15
Verdeling woninggebonden
subsidies (BWS) 1996 t/m
1999.

16
Verdelingsverordening
Locatiegebonden
Subsidiegelden NoordHolland.

Besluit
Het college besluit:
1.De procedure voor het opstellen van het WBO-plan 1997-2001 vast te stellen die er toe leidt
dat het plan op 2 decembver 1996 in provinciale staten wordt vastgesteld.
2.De projectstructuur voor het WBO-plan vast te stellen.

Het college besluit:
1.Een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen
(Wghr) op te leggen aan de gemeentebesturen van Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal,
Castricum Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest,
Velsen en Zandvoort in de vorm van een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Brandweer Zuid- en Midden-Kennemerland.
2.Het opleggingsbesluit toe te zenden aan de gemeentebesturen in de Wghr-regio Zuid- en
Midden-Kennemerland en het Dagelijks Bestuur van de Regionale Brandweer Zuid- en
Midden-Kennemerland.
Het college besluit:
1.De regionale verdeling van middelen voor gesubsidieerde woningen en ingrijpende
voorzieningen, alsook voor nieuwbouw en vervanging van woonwagens en -standplaatsen
voor 1996 t/m 1999 voorlopig vast te stellen.
2.Het verdeeladvies voor te leggen om advies aan de statencommissie ROV op 20 oktober 1995
en schriftelijk aan de Provinciale Commissie voor Volkshuisvesting (PCV).
Het college besluit:
1.De statenvoordracht en het ontwerp-besluit betreffende de Verdelingsverordening
Locatiegebonden subsidiegelden Noord-Holland vast te stellen.
2.De statenvoordracht aan PS aan te bieden ter vaststelling in de vergadering van 6 november
1995.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 2, 9, 10, 11, 14
M. Hoensontel. 023 -144118
3, 4, 5, 6, 7
J. Jansen
tel. 023 -144257
12, 13
B. Kessenstel. 023 -144022
15, 16
R. v.d. Veen tel. 023 -144309
8
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N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas
worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de
antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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