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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 16 JANUARI 1996

Onderwerp
1
Omvorming bejaardenoorden
in woningen.

2
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid mw. D.
Abbas (D66) inzake de
watertorens van het PWN.
3
Fusie Provinciale Bibliotheek
Centrale Noord-Holland en
Provinciale Bibliotheekcentrale Zuid-Holland.
4
Oprichten Stichting IJmond
IJzersterk.

5
Inzet van middelen uit het
provinciaal afvalstoffen- fonds
t.b.v. substantiële projecten;
intrekken deelverordening
afvalstoffenfonds.

Besluit

Het college besluit:
1.In principe de beleidslijn vast te stellen ter materialisering van uitgangspunt 12 van het
Beleidskader Verzorging en Verpleging 1997-2000.
2.Deze om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg op 7 februari en aan de
Statencommissie ROV op 23 februari en de notitie begin maart ter nadere vaststelling
terug te zien, zo mogelijk aangevuld met enkele voorbeeldprojecten hoe een en ander in
de praktijk zou werken.
3.De gedeputeerde Zorg te machtigen met behulp van deze beleidslijn afspraken te maken
aangaande sluitingen van verzorgingstehuizen in het kader van de voorbereiding van het
WBO-plan 1997-2000, met inachtneming van de in de notitie genoemde
maximumbedragen en van de procedurele afspraken omschreven in de nota voor GS.
4.Te bepalen dat voor de bedoelde afspraken het voorbehoud geldt van instemming door
Provinciale Staten uit hoofde van hun budgetrecht.
5.Hiermee geen voorschot te nemen op een besluit over de verlenging van de bestaande
Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting, dat op basis van evaluatie in het kader van
de begroting 1997 genomen moet worden.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.In principe in te stemmen met de fusievoornemens van de besturen van de Provinciale
Bibliotheekcentrale Noord-Holland en de Provinciale bibliotheekcentrale Zuid-Holland.
2.De notitie voor te leggen aan de commissie Maatschappelijk Welzijn en Cultuur op 25 januari
1996.
Het college besluit:
1.De statenvoordracht en het bijbehorende besluit in principe vast te stellen, inhoudende de
oprichting van de stichting IJmond IJzersterk.
2.Dit principe-besluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie Economische Zaken en
Werkgelegenheid.
Het college besluit de voorliggende voordracht aan Provinciale Staten over het Provinciaal
Afvalstoffenfonds, uitmondend in de volgende door Provinciale Staten te nemen besluiten, vast
te stellen.
- middelen uit het PAF vanaf 1996 in te zetten ten behoeve van investeringen in substantiële
milieuprojecten: bodemsanering (incl. herstructurering bedrijfsterreinen), waterbodemsanering, innovatie en ontwikkeling en overige milieuprojecten.
- het college van GS te verzoeken de Dienst Milieu en Water (samen met de NV Afvalzorg en
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andere diensten) opdracht te geven om een uitvoeringsprogramma voor investeringen uit
het PAF voor de komende 4 jaar op te stellen; het college van GS te verzoeken om het
uitvoeringsprogramma binnen 3 maanden voorlopig vast te stellen en over dit
programma de Statencommissie Milieu, Water en Energie te horen alvorens tot definitieve vaststelling over te gaan. In de periode waarin het uitvoeringsprogramma tot stand
komt, kunnen in beperkte mate gelden worden besteed aan een aantal milieugerelateerde
projecten dat valt onder kernthema's. Dit echter uitsluitend na besluitvorming door GS,
gehoord de Statencommissie voor Milieu, Water en Energie.
- de deelverordening afvalstoffenfonds in te trekken en Gedeputeerde Staten uit te nodigen, voor
de eerste subsidieronde van 1996 een passende overgangsregeling te hanteren.
- een bedrag van fl 7.389.200,- aan het PAF te onttrekken en toe te voegen aan de algemene
middelen. Dit in vervolg op een op 19 december 1995 genomen besluit om de kosten
voor de uitvoering van het onderdeel "bedrijfsafvalstoffen" van de provinciale milieuverordening (PMV), van 1996 tot en met 1998 geheel ten laste van het PAF te brengen.

6
Ontwerp vierjarenplan jeugdzorg 1996 - 1999.

7
Kennisgeving besluiten GS
en CdK aan PS.

8
Gebiedsperspectief Waardevol
Cultuurlandschap (WCL)
Waterland.

Het college besluit in principe in te stemmen met:
-het voorlopig standpunt op de inspraakreacties m.b.t. het vierjarenplan jeugdzorg 1996 - 1999;
-het aangepaste ontwerp vierjarenplan jeugdzorg 1996 - 1999;
-de concept-statenvoordracht;
-het ontwerp-besluit:
a.Het Vierjarenplan Jeugdzorg 1996 - 1999 als uitgangspunt van beleid te aanvaarden.
b.Te komen tot verbetering van toegang tot de jeugdzorg door middel van het tot stand brengen
van bureaus Jeugdzorg.
c.Het in 1995 in gang gezette proces van de vormgeving van de bureau Jeugdzorg onder leiding
van de provinciale stuurgroep en daaronder functionerende werkgroepen te vervolgen.
d.Voor de ondersteuning van dit proces in 1996 f. 250.000,= beschikbaar te stellen.
e.Om te komen tot een kwalitatief goede, geïntegreerde jeugdzorg in 1996
f. 500.000,= beschikbaar te stellen voor innovatieve ontwikkelingen en projecten.
f.Gedeputeerde staten te machtigen, na advies terzake van de statencommissie Zorg, de uit het
plan voortvloeiende maatregelen te treffen.
Het college besluit:
1.De Notitie over kennisgeving van besluiten van gedeputeerde staten en de Commissaris van de
Koningin aan provinciale staten vast te stellen.
2.Genoemde notitie ter kennisneming te zenden aan de leden van de statencommissie voor
Openbaar Bestuur.
Het college besluit:
1.Het gebiedsperspectief WCL Waterland definitief vast te stellen.
2.Het gebiedsperspectief aan de regio-directeur van het ministerie LNV regio Noord-West toe te
zenden aan betrokken organisaties.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. 023 -5144010 7
M. Hoensontel. 023 -5144118
4
J. Jansen
tel. 023 -5144257
1, 6
Y. Koot tel. 023 -5144283
2, 5
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
3, 8
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas
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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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