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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 23 MEI 1995      
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 
Extra vergadering IPO 
Adviescommissie Bestuur en 
Financiën op 23 mei 1995. 

 
 
Het college besluit niet in te stemmen met het concept-advies aan de fondsbeheerders inzake het 
Verdeelmodel Provinciefonds. 

  
2 
Voorlopige vaststelling 
voordracht Herziening pro-
vinciaal plan voor de Gees-
telijke Gezondheidszorg in 
Noord-Holland; standpuntbe-
paling reacties. 
 

 
Het college besluit in te stemmen met: 
1. 
-de voorlopige standpuntbepaling op de inspraakreactie van de door het college op 14 juni 1994 
voorlopig vastgestelde nota "Een visie op de geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland. 

Actualisatie van het provinciale plan voor de geestelijke gezondheidszorg" 
-de wijzigingsvoorstellen en aanvullingen op de GGZ-nota naar aanleiding van de 

inspraakreacties en de standpuntbepaling hierover 
-het concept statenvoordracht en het ontwerp-besluit. 
2.Genoemde stukken ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Zorg in de 

vergadering van 31 mei 1995. 
3.Na een positief advies van de statencommissie Zorg, de GS-commissie Zorg te machtigen de 

stukken voor te bereiden voor de statenvergadering van 3 juli 1995. 
 

3 
IPO-rekening over 1994, 
ontwerp-IPO-begroting over 
1996 en ontwerp  
meerjarenraming over 1996-
1998. 

 
Het college besluit: 
1.in te stemmen met de vaststelling van de IPO-rekening over 1994 met inbegrip van het 

aanvullende voorstel van het dagelijks bestuur voor de bestemming van de 
overschotten, met de kanttekening dat het hier om een uitzondering gaat op de 
algemene regel om overschotten terug te boeken naar de provincies; 

2.in te stemmen met de ontwerp-IPO-begroting over 1996 en de ontwerp-meerjarenraming voor 
1996-1998; 

3.in het najaar de begrotingswijzigingen tegelijk met het jaarplan 1996 te doen behandelen in 
provinciale staten tegelijk met de begroting van Noord-Holland voorafgegaan door 
behandeling in de commissie openbaar bestuur; 

4.te volstaan met behandeling van de nu aangeboden stukken in de commissie openbaar bestuur 
op 24 mei 1995; 

 
4 
Vertegenwoordiging in 

 
Het college besluit het voorstel van De Groenen om fractiemedewerkers in commissies te laten 
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statencommissies door be-
leidsmedewerkers van de 
fracties. 

optreden af te wijzen en dit schriftelijk aan deze fractie mee te delen. 

 
5 
Reglementering Waterschap-
pen. 
 
 

 
 
Het college besluit: 
1.Wat betreft de noodzakelijke reglementswijzigingen voor de waterschappen Het Lange Rond, 

Hollands Kroon en het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands 
Noorderkwartier te kiezen voor een procedureschema dat is gericht op inwerktreding van 
deze reglementering per 1 januari 1996. 

2.Ten aanzien van de reglementering in verband met de beoogde oprichting van het nieuwe 
waterschap in het zuidoosten van de provincie en de overige reglementering te kiezen 
voor integraliteit en synchronisatie, hetgeen leidt tot statenbehandeling medio 1996. 

6 
Vaststelling ontwerp-rekening 
van de Groenontwikkelings- 
en Beheersdienst Noord-
Holland (GBD) over 1994 en 
voorlopige vaststelling van 
de voordracht met ontwerp-
besluit. 

 
 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-rekening van de GBD  over 1994 met de bijlagen vast te stellen. 
2.De voordracht aan provinciale staten met het ontwerp-besluit bij de rekening voorlopig vast te 

stellen. 
 
 
 

7 
Vaststelling ontwerp-jaarre-
kening van de provincie over 
1994; voorlopige vaststelling 
van de ontwerp-voordracht 
(geleidebrief) aan provinciale 
staten. 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.De ontwerp-rekening van uitgaven en inkomsten van de provincie over 1994 met de daarbij 

behorende toelichting en bijlagen vast te stellen. 
2.De voordracht aan provinciale staten (c.q. de geleidebrief) voorlopig vast te stellen. 

8 
Verzoek van ir. A.P. Vernim-
men, directeur dienst Milieu 
en Water, hem ontslag te 
verlenen.  

 
Het college stelt de ontwerp-statenvoordracht vast inzake inwilliging van het verzoek om het 
ontslag. 

  
9 
Vergadering van  
provinciale staten 

 
Het college besluit in juni geen statenvergadering te houden. De punten die zijn opgevoerd voor 
19 juni worden naar de vergadering van 3 juli verschoven.  
 

  
10 
Verhoging provinciaal aan-
deel in de medefinanciering 
van de verbeteringskosten van 
Rijksweg N9 tussen Koedijk 
en de Stolpen. 

 
Het college besluit: 
1.Aan Rijkswaterstaat mede te delen bereid te zijn aan PS een voorstel te doen tot het voor 

rekening van de provincie nemen van het door de regiogemeenten niet betaalde bedrag 
van f. 557.170,=. 

2.Daaraan de voorwaarde te verbinden dat de verbeteringswerkzaamheden aan de N9, zoals 
omschreven in art. 1 van de met het Rijk gesloten overeenkomst, volledig worden 
uitgevoerd. 
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3.Over deze wijziging op het statenbesluit nummer 39 van 1993 de commissie Verkeer en 
Vervoer te horen na haar instemming de wijziging aan provinciale staten voor te leggen 
in het Najaarsbericht. 

 
11 
Brief bewoners met betrek-
king tot aansluiting A7 in 
gemeente Noorder-Kogge-
land. 

 
Het college besluit: 
1.De werkgroep VINK mee te delen dat de provincie de aansluiting van de Broerdijk op de A7 

(gem. Noorder-Koggenland) steunt. 
2.De gemeente Noorder-Koggenland mee te delen dat de provincie slechts  
 beperkte mogelijkheden ziet te bevorderen dat de zgn. doeluitkering gelden  RVVP 
voor het onderhavige projekt worden ingezet. 

 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
P. Heemskerk tel. 023 -144010 1, 3, 4, 7, 9 
J. Jansen tel. 023 -144257  2 
B. Kessenstel. 023 -144022  10, 11 
R. v.d. Veen tel. 023 -144309  5, 6, 8 
 
 
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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