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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 24 OKTOBER 1995 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

  
 
 
1 
Regeling financiering 
verzorgingstehuizen in 
Noord-Holland 1996 

 
Het college besluit: 
1.ten behoeve van de verzorgingstehuizen in Noord-Holland onderstaande regelingen en 

formulieren in principe vast te stellen: 
-de regeling financiering zorg voor ouderen in Noord-Holland, 
-de budgetregelen voor de verzorgingstehuizen in Noord-Holland 1996, 
-de regels jaarrekening voor de verzorgingstehuizen in Noord-Holland, 
-de regels voor het opstellen van de jaarrekening verzorgingstehuizen in Noord-Holland 1995, 
-de regelen voor extramurale projecten in Noord-Holland, 
-de formulierenset 1996. 
2.de bovengenoemde regelingen en formulieren om advies voor te leggen aan Statencommissie 

Zorg. 
 
2 
Provinciaal Overlegorgaan 
Landelijk Gebied. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met de concept ontwerp-verordening Provinciale Commissie 

Landelijk gebied in Noord-Holland. 
2.Alvorens hierover definitief te besluiten het advies van de commissie LenT te vragen in haar 

vergadering van 10 november 1995 en de leden van de commissie NLO te vragen hun 
mening over de verordening kenbaar te maken via de leden van de commissie LenT en 
daarna het advies te vragen aan de commissie Openbaar Bestuur in haar vergadering van 29 
november 1995. 

3.Na de behandeling in de statencommissies de ontwerp-statenvoordracht vast te stellen. 
4. Naar aanleiding van dit besluit te laten inventeriseren over welke adviesorganen de provincie 
momenteel beschikt, ter nadere afweging van de noodzaak van handhaving van de adviesorganen. 

 
  
 
3 
Memorie van Antwoord bij 
beleidsplan en de begroting 
voor 1996 

 
Het college van GS stelt de Memorie van Antwoord vast. 

 
4 
Ontwerp Wadloop- 
verordening. 

 
Het college besluit: 
1.De Wadloopverordening en de daarbij behorende statenvoordracht in ontwerp vast te stellen en 

deze om advies voor te leggen aan de statencommissie voor NLO. 
2.De vertegenwoordiger namens GS in de stuurgroep Waddenprovincies bij positief advies te 

machtigen het convenant van de Stuurgroep Waddenprovincies en commerciële 
Wadloopcentra mede te ondertekenen. 

5 
Leeswijzer 
Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport 

 
Het college stemt in met de Leeswijzer MIT 1996 - 2000 en deze leeswijzer te behandelen in de 
vergadering van de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer op 1 november 1995. 
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Rap./Dienst/Onderwerp Concept-Besluit 
 

 

(MIT) 1996 - 2000. 
 
6 
Nota "Werk in Uitvoering" 
van de statenvrouwen. 
 

 
Het college van GS besluit: 
1. In te stemmen met de voorgelegde reactie op de in de nota "Werk in Uitvoering" van de 

statenvrouwen gedane aanbevelingen ter verbetering van het statenwerk. 
2.Als algemene richtlijn voor de statenvoordrachten inzake nota's aan te houden, dat eerst 

beslispunten en voorstellen worden, geformuleerd gevolgd door een toelichting. 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 3, 6 
M. Hoensontel. 023 -5144118  
J. Jansentel. 023 -5144257 1 
B. Kessenstel. 023 -5144022  2, 5 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 4 
 
 
 
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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