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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 5 DECEMBER 1995

Onderwerp

1
Afkopen jaarlijkse bijdrage
Stichting Recreatiewerk
Noord-Holland (SRN).

2
Tussentijdse evaluatie
meerjarige budgetsubsidie
Stichting IMCO

3
Tussenrapportage meerjarige
budget subsidiëring Stichting
provinciaal Steunpunt
Volwassenen-educatie.

4
Tussenrapportage meerjarige
budgetsubsidiëring Stichting
Sportservice Noord-Holland

Besluit

Het college besluit:
1.In principe akkoord te gaan met het verzoek van de SRN de jaarlijkse provinciale bijdrage af te
kopen met een bijdrage ineens van f. 750.000,=.
2.Dat de vanaf 2001 vrijvallende middelen worden toegevoegd aan de algemene
dekkingsmiddelen.
3.Dat de provincie uit oogpunt van de continuïteit nog twee jaar zitting blijft houden in het
bestuur, maar daarna het bestuurslidmaatschap beëindigt.
4.De statencommissie NLO hierover om advies te vragen.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie meerjarige budgetsubsidie Stichting IMCO.
2.De tussentijdse evaluatie samen en in samenhang met die over de budgetsubsidiëring
gedurende dezelfde periode van het PSVE, het NPI en Stichting Sportservice om advies voor
te leggen aan de Commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
3.De GS-commissie Maatschappelijk Welzijn te machtigen na positief advies van de
statencommissie te handelen conform de conclusies van de tussenrapportage, met
inachtneming van punt 4.
4.Over deze en de onder punt 2 genoemde instellingen ter gelegenheid van de herijking medio
1996 en in samenhang met de op te stellen herziening van de Welzijnsnota uitspraken te
doen over de positie na afloop van de vierjarige budgetperiode ( per 1-1-1998).
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de tussenrapportage meerjarige budgetsubsidiëring met betrekking tot het
provinciaal Steunpunt Volwasseneneducatie (PSVE) ;
2.De rapportage met betrekking tot het PSVE, samen met de rapportages met betrekking tot het
IMCO, het NPI en de Stichting Sportservice om advies voor te leggen aan de Commissie
voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
(Zie ook punt 2, lid 2 en 4)
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage over de vierjarige budgetsubsidiëring van
Stichting Sportservice.
2.Als onderdeel van 1. te besluiten dat het subsidie voor Sportservice vanaf 1998 niet langer
gebruikt kan worden voor zogenoemde STK-activiteiten (dienstverlening t.b.v. verenigingen
en hun sporttechnisch kader) maar vooral voor ondersteuningswerk ter stimulering van
sportdeelname.
3.Daarnaast als onderdeel van 1. de ¦ 19.000,-- uit de subsidiepost voor kadertraining, die
specifiek bestemd zijn voor Sportservice en bedoeld voor de uitvoering van reguliere
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steunfunctietaken toe te voegen aan het budgetsubsidie van Sportservice.
4.En eveneens als onderdeel van 1. vast te stellen dat geen incidenteel provinciaal subsidie wordt
toegekend voor activiteiten die vallen onder het budgetregime.
5.Genoemde rapportage samen en in samenhang met die over de budgetsubsidiëring gedurende
dezelfde periode van de Stichting IMCO, het PSVE en het NPI voor advies voor te leggen
aan de Commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
(Zie ook punt 2, lid 2 en 4)

5
Tussenrapportage meerjarige
budgetsubsidiëring Stichting
Noordhollands Participatieinstituut

6
Randstadkantoor Brussel.

7
Economisch Aktieplan
Noordkop "Kop en Munt".

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de tussenrapportage meerjarige budgetsubsidiëring Stichting
Noordhollands Participatie-instituut (NPI) in principe vast te stellen.
2.Als onderdeel van 1. te besluiten dat de werkzaamheden van het NPI zullen worden benoemd
als ontwikkelingsactiviteiten en vraaggestuurde werkzaamheden en zullen worden uitgevoerd
in een verhouding van 60:40.
3.Genoemde rapportage samen en in samenhang met die over de budgetsubsidiëring gedurende
dezelfde periode van het PSVE, het IMCO en de Stichting Sportservice om advies voor te
leggen aan de Commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
(Zie ook punt 2, lid 2 en 4)
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de door het Randstadoverleg Economische Zaken (ROEZ) opgestelde
evaluatie van het Randstadkantoor te Brussel.
2.In te stemmen met het continueren van het Randstadkantoor te Brussel t/m 1999.
3.In te stemmen met een uitbreiding van het budget van het Randstadkantoor.
4.Dit standpunt voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor EZ en de betrokken
GS-commissie te machtigen bij een positief advies van de betrokken statencommissie, een
en ander in ROEZ-verband nader af te wikkelen.
Het college besluit:
1. Kennis genomen hebbend van het het economisch actieplan voor de Noordkop, getiteld "Kop
en Munt",in principe akkoord te gaan met de in het actieplan voor 1996 genoemde
projecten, te weten:
-het bevorderen van de vestiging van een penitentiaire inrichting in Den Helder
-bespoedigen van de aanpassing van de N9 ter hoogte van De Stolpen en Schoorldam
-overdracht van defensieterreinen in samenwerking met Defensie en Domeinen
-concentratie van Defensie-activiteiten
-herbestemming van de Oude Rijkswerf Willemsoord
-bollenproject Anna Paulowna
-toeristische ontsluiting Julianadorp/kustgebied (vervolg op fase 1 en 2)
-stimulering zeehaven Den Helder en verbetering van de Noorderhaven,Wieringen
2.In principe akkoord te gaan met de in het actieplan genoemde organisatie-structuur en met
deelname van de gedeputeerde EZ, of namens deze het hoofd van de afdeling EZ, in een op te
richten stuurgroep.
3.Het economisch actieplan ter bespreking voor te leggen aan de PS-cie Econ. Zaken op 20
december a.s.
4.Na behandeling door de statencommissie EZ de in het economisch actieplan genoemde
projecten en projectvoorstellen voor 1996 door de GS-cie vast te laten stellen en de GS-cie
te machtigen alle noodzakelijke stappen te ondernemen voor de uitvoering van de projecten,
mits de statencommissie in essentie met het collegevoornemen instemt.
5. Voor de jaren na 1996 jaarlijks uitvoeringsprogramma's op te stellen, waarvan de
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besluitvorming over de financiële bijdrage van de provincie zal plaatsvinden via de
begrotingsbehandeling.

8
Collectief vervoer.

9
Concept Convenant
Decentralisatie Verkeer en
Vervoer.

10
Afstemming op hoofdlijnen
van het beheer van
Staatsbosbeheer met
provinciaal beleid.

Het college besluit:
1.Kennisnemend van de notities "Toekomstbeeld Collectief Vervoer in Noord-Holland" en "Het
belang van financiële deelname in een verkeerscontrolesysteem" aan te geven op welke wijze
vorm kan worden gegeven aan het toekomstige collectieve vervoer.
2.In principe in te stemmen met het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden van en
de voorwaarden waaronder de provincie kan deelnemen in de "verkeerstoren".
3.Het principebesluit en achterliggende notities om advies voor te leggen aan de commissie
Wegen, Verkeer en Vervoer.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de ondertekende intentieverklaring van 24 november 1995 waarbij
Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, IPO en VNG zich verplichten de gemaakte
afspraken over decentralisatie van delen van het verkeers- en vervoerbeleid voor te leggen aan
hun achterbannen.
2.Uit te spreken dat het door partijen onder 1 tot stand gebrachte concept-convenant Verkeer en
Vervoer: Regionalisering, Decentralisatie en Integratie (VERDI) past binnen het in januari
1995 gesloten Hoofdlijnenakkoord.
3.In te stemmen met het concept-convenant Verkeer en Vervoer: Regionalisering, Decentralisatie
en Integratie (VERDI).
4.Het concept-convenant met een positief advies in te brengen in de statencommissie Wegen,
Verkeer en Vervoer op 15 december 1995.
5.Het concept-convenant, gehoord de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer op 12 februari 1996
ter goedkeuring aan provinciale staten aan te bieden, teneinde, bij accordering, het IPO
namens de provincie het convenant definitief te laten ondertekenen.
Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de Toelichting van Staatsbosbeheer (regio's Hollands Kroon en
Holland-Utrecht) op haar regionale beheersschema's en daarbij een aantal opmerkingen te
maken.
2.Dit principe-besluit met opmerkingen op 21 december 1995 voor advies voor te leggen aan de
statencommissie NLO.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 6,
M. Hoensontel. 023 -5144118
2, 3, 4, 5, 7
B. Kessenstel. 023 -5144022
8, 9
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
1, 10

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 05-12-1995 openbaar
Datum:05-12-1995
Nummer:
Documenttype:GS-verslag openbaar

