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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
NOORD-HOLLAND VAN 12 NOVEMBER 1996   

 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
  
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Zorg en Cultuur 
op 14 november 1996 te 
Utrecht. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Zorg & Cultuur betreffende: Model-verordening provinciale klachtencommissie 
jeugdhulpverlening, Kwaliteitsbeleid jeugdzorg, Verdeling extra middelen t.b.v. 
invoering Arbeidstijdenwet in de jeugdhulpverlening,  

Niet in te stemmen met de verdeling 2 miljoen gulden voor intensieve ambulantehulp, 
Handleiding herschikking vbo/mavo, deel II. 

2.Ten aanzien van "Beleidsinformatie jeugdhulpverlening" in te stemmen met "vaststelling van 
het eindrapport Intersectoraal Informatiesysteem Gegevensmodel". Met de vaststelling 
van het handboek Planning en Controlinformatie in te stemmen als de termijn voor het 
vaststellen van ontwerpplan en plan wordt verschoven van mei en november naar resp. 
juni en december en de proefperiode wordt verlengd tot en met 1998. 

2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Bestuur en Finan-
ciën op 14 november 1996. 

 
Het college besluit: 
1.Niet in te stemmen met de concept-IPO-reactie op de Juni- en September- 
circulaire Provinciefonds voor wat betreft het onderdeel integratie DI/FUN-middelen. 
2.Niet zonder meer in te stemmen met de concept-IPO-reactie op de ontwerpklachtenregeling 

Algemene wet bestuursrecht, op grond van de in de stukken gemaakte opmerkingen 
alsmede omdat geen aandacht is besteed aan aspecten van juridisering van het openbaar 
bestuur.  

3.Bij de gedachtewisseling over het advies van de commissie Andriessen uit te gaan van de visie 
die neergelegd is in het advies Doesburg d.w.z. voor het oplossen van de 
agglomeratieproblematiek te zoeken binnen het bestaande wettelijke kader, aangevuld 
met vrijwillige samenwerking van partijen in projectverband, en niet via een grote 
ingreep in de structuur van de bestuurlijke organisatie. Bovendien zal aan de kabinet de 
vraag gesteld dienen te worden hoe de voorstellen zich verhouden tot de grondwettelijke 
positie van gemeenten. 

3 
Ambulancezorg in Noord-
Holland 1997-2000. 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de nota Ambulancezorg in Noord-Holland 1997-2000 en als uitvloeisel 

daarvan: 
a.Het ontwerp-Spreidingsplan ambulancezorg voor Noord-Holland 1997-2000 in principe vast 

te stellen. 
b.Provinciale staten in principe voor te stellen de Verordening tot aanwijzing van gebieden, 

waarvoor centrale posten voor het ambulancevervoer werkzaam zijn te wijzigen door 
de gemeenten, die deel uitmaken van de huidige CPA-regio's Kop van Noord-Holland, 
West-Friesland en Noord-Kennemerland aan te wijzen als CPA-regio Noord-Holland-
Noord. De datum van ingang te bepalen in overleg met de 3 CPA-besturen. 

c.Provinciale staten voor te stellen de Verordening nadere paraatheidsregelen ambulancevervoer 
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Noord-Holland in te trekken. 
d.In principe de vergunning voor het verrichten van ambulancezorg te beperken tot het aantal 

ambulances per standplaats en af te zien van de afgifte van aanhangsels op kenteken van 
ambulances.  

2.In afwachting van het definitieve besluit over 1 sub d de afgifte van aanhangsels met ingang 
van heden op te schorten en de afdeling Zorg op te dragen hiervan mededeling te doen 
aan vergunninghouders en CPA-besturen en andere belanghebbenden. 

3.Het besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg in de vergadering van 
27 november 1996. 

 4 
Nadere toelichting op het 
standpunt van PS NH over de 
C20-problematiek van 
Haarlem. 

 
Het college besluit: 
1.In meerderheid - met uitzondering van de PvdA-gedeputeerden - in te stemmen met de nadere 

toelichting op het standpunt van PS over de C20-problematiek van Haarlem. 
2.De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude, Bennebroek en Zandvoort uit te nodigen hun standpunt kenbaar te 
maken ten aanzien van de nadere toelichting. 

3.De nadere toelichting aan de orde te stellen in de vergadering van de Statencommissie voor 
Openbaar Bestuur op 27 november 1996. 

5 
Instructie debiteurenbeheer. 

 
Het college besluit: 
1.De concept-instructie debiteurenbeheer vast te stellen zoals vastgelegd in de paragrafen "Beheer 

fiscale vorderingen/debiteuren" en "Beheer niet-fiscale vorderingen/debiteuren", 
inhoudende dat t.a.v. debiteuren een stringent invorderingsregime wordt gevolgd. 

2.De directeuren van de diensten te machtigen in voorkomende gevallen een belasting-
deurwaarder te benoemen tot (tijdelijk) onbezoldigd provinciaal ambtenaar t.b.v. 
dwanginvordering van belastingvorderingen. 

3.De directeuren op te dragen het debiteurenbeheer overeenkomstig de vastgestelde instructie uit 
te voeren conform de ontwerp-brief. 

6 
Economisch Aktieprogramma 
1997. 

 
Het college besluit 
1.Kennis te nemen van het Economisch Aktieprogramma 1997 en in principe akkoord te gaan 

met de daarin genoemde activiteiten van het beleidsveld Economische Zaken, bestaande 
uit: 

*(als nieuwe prioriteit) stimuleren van de herstructurering en revitalisering van bedrijfsterreinen;  
*afstemming van het beleidsveld EZ met andere provinciale beleidsvelden, zoals ruimtelijke 

ordening, verkeer en vervoer en milieu, waarbij in 1997 extra aandacht wordt 
geschonken aan het reserveren van voldoende ruimte voor economische activiteiten 
(bedrijfsterreinen en infrastructuur); 

*voortzetting van de al langer lopende programma's Noord-Holland-Noord (waaronder Kop en 
Munt), IJmond IJzersterk, Plan van Aanpak Noordzeekanaalgebied, Mainport Schiphol, 
Voorwaardenscheppend Beleid, Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische 
Activiteit, Europa, Promotie en Acquisitie, Toerisme, Technologie-programma, 
Veelzijdig Personeelsbeleid, Beleidsprogramma Milieu, Economie en Technologie 
(MET), Energie-beleid; 

2.Het Economisch Aktieprogramma 1997 ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie 
voor Economische Zaken op 11 december 1996. 

7 
Besluitvorming inzake nieu- 
we uitvliegroutes van Schip-
hol. 
 

 
Het college neemt kennis van de notitie van 8 november 1996 omtrent de provinciale betrokken-
heid bij de besluitvorming inzake nieuwe uitvliegroutes van Schiphol. 
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8 
Vergadering provinciale 
staten te houden op 2 de-
cember 1996. 

 
Het college besluit de decembervergadering te beperken tot een dag, te weten 2 december. 
 

 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
P. Heemskerk tel. 023 -51440102, 4, 5 , 8 
M. Hoensontel. 023 -5144118 6 
J. Jansen tel. 023 -5144257 3 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 7 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 1 
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worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de 
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