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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 16 MEI 1995
Onderwerp

1
Oprichting Stichting
Pensioenfonds ABP.

2
Wegenbeheer
hoogheemraadschap van
Uitwaterende Sluizen in
Hollands Noorderkwartier.

3
Statenvoordracht algemeen
reglement provinciale
commissarissen.

4
Statenvoordracht inzake
benoeming leden bestuur
Stichting Koningin
Wilhelmina-studiefonds.

Besluit

Het college besluit:
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht inzake de oprichting Stichting
Pensioenfonds ABP.
2.De ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de Middelencommissie
(31.05.95).
3.Bij positieve advisering door de Middelen-commissie, de GS-commissie Personeel en
Organisatie te machtigen de ontwerp-statenvoordracht definitief vast te stellen.
Het college besluit:
1.Geen financiële bijdrage aan het hoogheemraadschap te verstrekken voor het wegenbeheer van
gemeenten
2.Aan Uitwaterende Sluizen te verzoeken met de betrokken gemeenten zelf oplossingen te zoeken
voor de problematiek, waarbij GS niet afwijzend staan tegenover enige verhoging van de
waterschapsomslag voor dit doel
3.Nader te bezien of - op grond van eventuele nieuwe gezichtspunten - bij de betrokken wegen
mogelijkerwijze alsnog wegvakken zijn aan te wijzen als provinciale weg die onder
provinciaal beheer zouden moeten worden gebracht.
Het college besluit:
1.De concept-statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit vast te stellen en daarmee aan
provinciale staten het voorstel te doen, het onlangs verlopen algemeen reglement provinciale
commissarissen tot nader order opnieuw vast te stellen.
2.Beide stukken voor advies voor te leggen aan de commissie Openbaar Bestuur op 24 mei
1995.
3.Provinciale staten op 29 mei 1995 mondeling te informeren over het advies van de commissie
Openbaar Bestuur.
Het college besluit in te stemmen met de statenvoordracht inzake benoeming leden van het
bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina-studiefonds.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -1440103
J. Jansen
tel. 023 -144257
1, 4
B. Kessenstel. 023 -144022
2
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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