
 
 
 

 
 
 
 
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Bestuur en Fi-
nanciën op 24 augustus 1995. 

 
Het college besluit 
In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie 
Bestuur en Financiën betreffende: 
-agendapunt 4: Verdeelmodel Provinciefonds 
-agendapunt 5: Heroverweging art. 12 
-agendapunt 6: Wetsontwerp arbeidsvoorziening 
-Agendapunt 7: Concept-reactie Juni-circulaire 
-Agendapunt 8: Bestuurlijke organisatie. 

2 
Herzien voorstel voor het 
project "Reorganisatie (I) 
Voorbereidend Beroepson-
derwijs (VBO) in Noord-
Holland. 
 

 
Het college besluit: 
1.De doelstelling van het project "Reorganisatie (I) VBO in Noord-Holland" als volgt te 

wijzigen: 
-bevorderen dat, in samenwerking met de betrokken bevoegde gezagsorganen en andere betrokken 

instanties, in iedere regio van Noord-Holland een kwalitatief goed onderwijsaanbod 
ontstaat c.q. in stand blijft voor alle 12- tot 16-jarige leerlingen in het MAVO, (I)VBO 
en VSO, dat gelet op de nieuwe bekostigingsregels van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, tevens op een verantwoorde wijze in stand gehouden kan 
worden door de verantwoordelijke bevoegde gezagsorganen. 

2.De naam van het project te veranderen in "Project Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs" 
(VSBO) en in te stemmen met een verlenging van het project tot in ieder geval 1 
september 1998. 

3.De notitie in principe vast te stellen en voor te leggen aan de commissie voor Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur in de vergadering van 31 augustus 1995. Na positieve advisering 
van de commissie de GS-commissie voor Maatschappelijk Welzijn, Cultuur en 
Monumenten te machtigen uitvoering te geven aan het voorgestelde. 

3 
Subsidieregeling kadertrai-
ning sociaal cultureel werk en 
emancipatiewerk. 
 

 
Het college besluit: 
1.De nota "Evaluatie subsidieregeling kadertraining sociaal cultureel werk en emancipatiewerk" 

in principe vast te stellen. 
2.In principe te besluiten tot intrekking van de Deelverordening kadertraining sociaal cultureel 

werk en emancipatiewerk Noord-Holland en tot vaststelling van de Deelverordening 
kadertraining maatschappelijk en sociaal cultureel welzijn Noord-Holland. In 
laatstgenoemde zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige:  

-begrenzing van het type activiteiten dat voor subsidie in aanmerking kan komen tot regionale of 
provinciale training van het kader van vrijwilligersorganisaties in bestuurlijke en/of 
agogische vaardigheden; 

-uitbreiding van de werkingssfeer van de subsidieregeling tot alle vrijwilligersorganisaties met 
een regionaal of provinciaal bereik op het terrein van het maatschappelijk en sociaal 
cultureel welzijn waaronder vrijwilligersorganisaties voor vrouwen, homo-emancipatie, 
amateur sport, zorg en ouderenwerk. 

3.Een en ander ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 
Cultuur op 31 augustus 1995. 

4.Bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie te machtigen aan provinciale 
staten voor te stellen de Deelverordening kadertraining sociaal cultureel werk en 
emancipatiewerk in te trekken en de Deelverordening kadertraining maatschappelijk en 
sociaal cultureel welzijn vast te stellen. 

4 
Evaluatie subsidieverordening 
Openbaar Vervoer-
voorzieningen. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de evaluatie van de subsidieverordening Openbaarvervoervoorzieningen. 
2.De nota ter kennisneming toe te zenden aan de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. 
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Tervisielegging wijziging 
reglement van waterschap Het 
Lange Rond i.v.m. 
toevoeging hoge gronden en 
nog niet in waterschaps-
verband opgenomen deel van 
Beverwijk aan beheersgebied 
en wijziging van waterschap 
Hollands Kroon i.v.m. 
toevoeging hoge gronden. 
 

Het college besluit: 
1.De ontwerp-wijzigingen van de reglementen van de waterschappen het Lange Rond en 

Hollands Kroon (i.v.m. toevoeging nog niet in waterschapsverband gebracht gebied van 
de gemeente Beverwijk en de hoge (duin)gronden) in beginsel vast te stellen. 

2.Over te gaan tot tervisielegging/toezending om commentaar aan betreffende gemeen-
tebesturen/natuurbeherende instanties (september 1995). 

 
 
 
 

6 
Ter visielegging wijziging 
reglement hoogheemraad-
schap USHN i.v.m. aanpas-
sing van de wegentaak 
alsmede de introductie van 
een systeem van plaatsver-
vanger in het bestuur. 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-wijziging van het Reglement van Bestuur voor het hoogheemraadschap van 

Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier in beginsel vast te stellen. 
2.Over te gaan tot tervisielegging/toezending om commentaar aan betreffende gemeentebesturen, 

waterschappen, organisaties etc. (september 1995) en het plaatsen van een advertentie. 
 

7 
Vaststelling concept Verde-
lingsverordening Locatiege-
bonden Subsidies Noord-Hol-
land. 

 
Het college besluit: 
1.De concept Verdelingsverordening Locatiegebonden Subsidiegelden Noord-Holland vast te 

stellen. 
2.De statencommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Openbaar Bestuur inzake 

de ad 1 genoemde verordening advies te vragen. 
8 
Wijziging verordeningen 
geldelijke voorzieningen. 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel vast te stellen de ontwerp-statenvoordracht tot wijziging van de verordeningen 

geldelijke voorzieningen voor leden van provinciale staten, commissieleden en leden 
van gedeputeerde staten. 

2.De ontwerp-statenvoordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie Openbaar 
Bestuur (vergadering 20.09.95). 

3.Bij positieve advisering door de genoemde commissie de griffier te machtigen de ontwerp-
statenvoordracht definitief vast te stellen. 

9 
Veelzijdig Personeelsbeleid 
1994. 

 
Het college besluit: 
1.De Voortgangsrapportage Veelzijdig Personeelsbeleid 1994 in principe vast te stellen. 
2.De Voortgangsrapportage ter advies te agenderen voor de vergadering van de statencommissie 

Economische Zaken en Werkgelegenheid op 28 september 1995. 
3.Bij een positief advies van genoemde statencommissie de GS-commissie te machtigen de 

rapportage definitief vast te stellen. 
10 
Plaatsing objecten gemeente 
Noorder-Koggenland op de 
provinciale monumentenlijst. 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.In principe de in het concept-register genoemde objecten binnen de gemeente Noorder-

Koggenland op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. 
2.Dit principe-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk 

Welzijn, Cultuur en Monumentenzorg op 31 augustus 1995. 
3.Bij positief advies de GS-commissie te machtigen het besluit vast te stellen en uit te voeren. 
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Voortgangsrapportage strate-
gieproject Cultuur, Historie 
en Toerisme. 

Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de voortgangsrapportage strategieproject Cultuur, Historie en Toerisme. 
2.De voortgangsrapportage ter kennisneming voor te leggen aan de statencommissie voor 

Maatschappelijk Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 31 augustus 1995. 
12 
Vergadering bestuur Stichting 
Administratiekantoor ACP 
Noord-holland. 

 
Het college besluit kennis te nemen van: 
1.De agenda voor 23 augustus van de vergadering van het bestuur van de Stichting 

Administratiekantoor ACP Noord-Holland, op welke agenda onder meer staan: 
-het financieel overzicht tweede kwartaal; 
-de herziene begroting 1995; 
-de afhandeling van de beeindigingsproblematiek per 1 januari 1996; 
-een projectvoorstel t.b.v. de heronderhandeling van de contracten vanaf 1 januari 1996. 
2.Het verslag van 28 juni 1995 van de vergadering van het bestuur van de Stichting 

Administratiekantoor ACP Noord-Holland, waarbij met name aan de orde is gekomen: 
-de concept-jaarrekening 1994 van NV Afvalstoffen Coordinatiepunt Noord-holland; 
-de ontwikkelingen en afhandeling van de problemen rond het verwerkingstarief in de tweede 

helft van 1995; 
-de hernieuwde opzegging door de Vereniging van Containerbedrijven van de huidige 

overeenkomst per 1 januari 1996. 
13 
Stimuleringsmaatregel Oude-
renhuisvesting; verdeling 
subsidiemiddelen 1995. 

 
Het college besluit: 
1.De subsidiemiddelen ouderenhuisvesting 1995 in principe  te delen aan de daarvoor in 

aanmerking komende projecten overeenkomstig het verdeelvoorstel van de Provinciale 
Interdienstelijke Projectgroep Ouderenhuisvesting. 

2.Omtrent het verdeelvoorstel het advies te vragen van de statencommissie Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
M. Brackel tel. 023 -144451  1 
J. Jansen tel. 023 -144257  2, 3, 8, 9, 10, 11 
B. Kessenstel. 023 -144022  4, 7, 13  
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  5, 6, 12 
 
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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