1
Welzijnsnota 1997-2000.

2
Eindrapportage projectteam
Cultuur, Historie en
Toerisme (CHT).

3
Beantwoording schriftelijke
vragen statenleden
D. Abbas en P.J.M.
Poelmann inzake veiligheidsaspecten op de luchthaven
Schiphol.
4
Notitie het provinciale pa-tinten-consumentenbeleid
1997-1999.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de bundeling van de reacties op de ontwerp-Welzijnsnota, gegeven op de
inspraakbijeenkomsten op 22 en 23 oktober 1996 en van de schriftelijke reacties op
deze nota.
2.De beantwoording van de inspraakreacties in principe vast te stellen.
3.In meerderheid de concept-statenvoordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit met
betrekking tot de Welzijnsnota 1997-2000 in principe vast te stellen en daarmee de
beleidslijnen voor het welzijnsbeleid 1997-2000 in principe vast te stellen; inhoudende
dat:
-de provincie door het inzetten van algemene/grotere steunfunctie-instellingen een bijdrage
levert aan het welzijn van de burgers van Noord-Holland;
-steunfunctie-instellingen activiteiten ontwikkelen die de kwaliteit van het uitvoerend welzijnswerk verhogen, een samenhang vertonen met andere maatschappelijke sectoren en
projectmatig (dus afgebakend in tijd) worden uitgevoerd;
-gekozen wordt voor enkele thema's waarop het beleid zich richt en waarbij nijpende maatschappelijk problematiek aan de orde is;
-periodiek in overleg met gemeenten, steunfunctie-instellingen en uitvoerende organisaties
bijstelling van de thema's zal plaatsvinden;
-de prestaties van de steunfunctie-instellingen worden getoetst op inhoud en kwaliteit van vooraf
overeengekomen produkten en op een doelmatige besteding van de middelen.
De heer Verburg kan niet instemmen met het opgaan van de activitieten van identiteitgebonden
en categorale instellingen in breed opgezette steunfunctie-instellingen.
4.Over de ontwerp-besluiten ad 2 en 3 op 19 december 1996 het advies in te winnen van de
statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de eindrapportage Strategieproject Cultuur, Historie en Toerisme en te
concluderen dat aan de opdracht is voldaan.
2.Het project CHT te beëindigen en het projectteam decharge te verlenen.
3.De voor het project CHT ingestelde G.S.-commissie op te heffen.
4.De aanbeveling van het projectteam om met ingang van 1997 een provinciaal
cultuurtoeristisch beleid te ontwikkelen over te nemen, waarbij de criteria van de
Strategienota in acht genomen worden; de overige inhoudelijke aanbevelingen hierbij
te betrekken en het door P.S. vanaf 1997 beschikbaar gestelde budget ad
ƒ 330.000,- hiervoor aan te wenden.
5.De directieraad te verzoeken de ervaringen inzake projectmatig werken, integraliteit en
cultuurverandering, samenwerking en communicatie ten dienste te stellen van de
nieuwe provinciale organisatie.
6.De eindrapportage om advies aan de statencommissie voor Maatschappelijk Welzijn en
Cultuur in haar vergadering van 19 december a.s. voor te leggen.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de ontwerp notitie het Provinciale Patiënten-/Consumentenbeleid 19971999, en daarmee de volgende hoofdpunten vast te stellen:
1.1.Het patiënten/consumentenbeleid kent voor de periode 1997 t/m 1998 de volgende
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doelstellingen:
-De provincie streeft naar een meer vraaggestuurde zorg in de regio's, waarbij spreiding,
toegankelijkheid voor alle burgers en kwaliteit gewaarborgd zijn;
-de provincie wil hierbij primair de Regionale Patiënten en Consumentenplatforms (RPCP's) als
regionaal platform van zorgvragers(-organisaties) met een breed
draagvlak en voor
een bepaalde zorgsector relevante categorale
belangenorganisaties
betrekken;
-de provincie wil dat RPCP's zelfstandig, onafhankelijk, kritisch, hun (kern)taken kunnen
uitoefenen ten opzichte van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid;
-de provincie wil dat RPCP's in de regio een spreekbuis en aanspreekpunt vormen voor
zorgvragers(-organisaties);
-de provincie eist van RPCP's een voldoende draagvlak bij betrokken partijen in het zorgveld.
1.2. De voornemens, waarmee de provincie deze doelstellingen wil concretiseren zijn:
de RPCP's en categorale belangenorganisaties op gestructureerde wijze betrekken bij provinciaal
zorgbeleid en m.n. regiovisies;
1.3. Ten behoeve van de evaluatie van het patiënten/consumentenbeleid een extern bureau in
1996 opdracht te verlenen een nulmeting te verrichten en in 1998 een eindevaluatie op
te stellen en hiervoor ƒ 50.000,- beschikbaar te stellen
1.4. In het kader van het Regionale Informatiekader Zorg (RIZ)-project ƒ 50.000,- beschikbaar
te stellen voor een haalbaarheidsstudie naar de wijze waarop de relatie tussen RIZ en
RPCP's kan worden vormgegeven m.b.t. de toegankelijkheid van gegevens en het
onderzoeken van de zorgvraag.
2.De ontwerp-notitie om advies voor te leggen aan de commissie Zorg in zijn vergadering van
18 december 1996.
5
Concept vierjarenplan
Jeugdzorg 1997-2000.

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met het op basis van de inspraak aangepaste concept vierjarenplan
Jeugdzorg 1997-2000 en daarmee het volgende vast te stellen:
1.1.De wijze van inzet van faciliteringsmiddelen die door de rijksoverheid beschikbaar worden
gesteld ten behoeve van de Bureaus Jeugdzorg in de jaren 1997 - 1999 nader uit te
werken op basis van voorstellen uit het veld en in overleg met stuurgroep Bureaus
Jeugdzorg;
1.2.In 1997 een evaluatie van de pleegzorg uit te voeren;
1.3.Per 1 januari 1998 de normharmonisatie in te voeren en daarvoor in overleg met het VOG
Instellingenberaad een Plan van Aanpak op te stellen;
1.4.Voor de huisvestingsproblematiek in de jeugdhulpverlening medio 1997 een Plan van
Aanpak op te stellen;
1.5.Een wijziging van het erkenningenbeleid in relatie tot de vorming van de Bureaus Jeugdzorg
voor te bereiden;
1.6.De middelen die binnen de provinciale begroting 1997 (ƒ 400.000,--) extra structureel
beschikbaar worden gesteld ter stimulering van innovatieve ontwikkelingen op het
terrein van het jeugdbeleid in 1997 in te zetten voor de verbetering van de aansluiting
tussen het lokaal jeugdbeleid en het provinciale jeugdzorgbeleid.
1.7.Vooralsnog af te zien van de taakstelling van ƒ150.000,- voor de regio Het Gooi in 1997;
2.Kennis te nemen van inspraakreacties op het ontwerp vierjarenplan.
3.De beantwoording van de inspraakreacties in principe vast te stellen.
4.De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerp-besluit voorlopig vast te stellen;
5.Het aangepaste concept vierjarenplan Jeugdzorg 1997-2000 en de beantwoording van de
inspraakreacties ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Zorg in de
vergadering van 18 december 1996.
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6
Regiovisies.

7
Zandwinning Amstelmeer.

8
Bezwaarschriftenprocedure
Houtrakpolder.

9
Vastgesteld bestemmingsplan
Amsterdam Teleport, gemeente Amsterdam (o.a.
Larmagtoren).

10
Definitieve aanwijzing
Schiphol.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie over regiovisies in de zorg, inhoudende een aantal
aanbevelingen met betrekking tot:
-het instrument regiovisie
-de rollen van de betrokken partijen
-de procedure
-de regioindeling
-de vraag, wanneer voor welke sector en voor welke regio een regiovisie ontwikkeld moet
worden.
2.De notitie ter advisering voor te leggen aan de Commissie Zorg.
3.De GS-commissie Zorg te machtigen na positief advies van de statencommissie de notitie ter
bespreking voor te leggen aan de betrokken partijen (gemeenten, zorgvragers,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars).
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de nadere externe onderzoeksresultaten inzake de urgentie van
zandwinning in het Amstelmeer.
2.De onderzoeksresultaten te betrekken in de heroverweging van de machtiging.
3.De HAC in kennis te stellen van het voornemen om in het kader van de bezwaarprocedure
Awb, inzake de heroverweging van de machtiging, de afgegeven machtiging te
herroepen.
Het college besluit:
1.Provinciale staten te adviseren als volgt te besluiten op de bezwaarschriften over het besluit tot
grenscorrectie in de Houtrakpolder en de referendumaanvraag daarover:
I.Overeenkomstig het advies van de Hoor- en Adviescommissie (HAC):
a.de bezwaren van R. van Tour en Ruigoord Ongehavend c.s. (gemachtigde mr. L.D.H. Hamer)
ongegrond te verklaren;
b.het bezwaar van de Partij van de Arbeid, afdeling Haarlemmerliede niet-ontvankelijk te
verklaren;
c.het bezwaar van J.C. Haije, voorzitter Nederlands Genootschap van Insprekers nietontvankelijk te verklaren;
d.het bezwaar van Milieucentrum Amsterdam, Milieu werkgroep Levende Have(n) nietontvankelijk te verklaren.
II.Niet overeenkomstig het advies d.d. van de HAC:
e.de bezwaren van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (gemachtigde mr.
N.S.J.Koeman) ongegrond te verklaren;
f.de bestreden besluiten daarom te handhaven.

Het college besluit in meerderheid het bestemmingsplan Amsterdam Teleport goed te keuren
met uitzondering van een onderdeel van de voorschriften betrekking hebbend op het
locatiebeleid en de tegen het plan ingediende bedenkingen ongegrond te verklaren.
Mevrouw Van Diepen verklaart zich tegen dit besluit, omdat ze aangevoerde bedenkingen tegen
de Larmagtoren deelt.

Het college besluit:
Vast te stellen dat de ministeriële besluiten d.d. 23 oktober 1996 tot:
-aanwijzing van het luchthaventerrein Schiphol
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-vaststelling van de geluidszone voor het 4 en het
5-banenstelsel van Schiphol (inkl. nachtcontouren) en
-tot het geven van een aanwijzing ex art. 37 WRO aan de betrokken gemeentebesturen tot
aanpassing van bestemmingsplannen
geen aanleiding geven tot het instellen van beroep.
11
Standpunt inzake invulling
locatie Lijnden-Oost.

12
Randstadoverleg Ruimtelijke
Ordening; reactie op
rijksnota "Randstad en
Groene Hart, de groene
wereldstad".
13
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
Stichting Welzijn Ouderen
WestFriesland te Hoorn.
14
Ongegrondverklaring van
een bezwaarschrift tegen een
besluit ingevolge de Woonschepenverordening.

15
Herinrichting Amstelland,
Advies Hoor- en Adviescommissie Awb inzake twee
bezwaren.

Het college besluit niet akkoord te gaan met het opnemen van een beperkte woningbouwlocatie
in het oostelijk deel van Lijnden-Oost en compensatie voor het bedrijventerrein middels de
gronden gelegen tussen de huidige A9 en de Schipholweg.

Het college besluit op hoofdlijnen in te stemmen met de gezamenlijke reactie op de rijksnota
"Randstad en Groene Hart, de groene wereldstad". De laatste alinea te wijzigen door daarin tot
uitdrukking te brengen dat de voornemens van de provincies en die van het rijk op elkaar
aasnluiten. Bovendien zal aandacht gevraagd worden voor de noordelijke uitlopers van de Randstad (gebied tot Alkmaar).

Het college besluit het bezwaarschrift van de Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland te
Hoorn, tegen de subsidie-afwijzing inzake het project "Allochtone ouderen in West-Friesland"
conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie, ongegrond te verklaren en het oorspronkelijke besluit te handhaven.

Het college besluit het advies over te nemen van de Hoor- en Adviescommissie om het bezwaar
ongegrond te verklaren.

Het college besluit het advies van de Hoor- en Adviescommissie ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht (Awb) over te nemen en de bezwaarmakers hiervan in kennis te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers

R. Fillet
tel. 023 -5144409 3, 9, 10, 11, 12
P. Heemskerk tel. 023 -51440108
J. Jansen tel. 023 -5144257 4, 5, 6, 13
L. Nijsten
tel. 023 -5144087 7, 15
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
1, 2, 14
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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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