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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 19 MAART 1996      
 
Onderwerp Besluit 
 

 

 
  
1 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 21 maart 1996. 

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

Ruimte & Groen betreffende: Compensatiebeginsel, Instelling LOP, terugtreding 
CLC/CBL, 

2.In te stemmen met Subsidies plattelandsontwikkeling en agrarisch natuurbeheer (cluster III), 
met dien verstande dat het bedrag van � 104.000 gecorrigeerd moet worden in 
� 254.000. 

3.De standpunten van het college ambtelijk in te brengen in de vergadering van de IPO 
Adviescommissie Ruimte & Groen, wegens verhindering van de portefeuillehouders. 

2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Wa-
terstaat op 21 maart 1996. 

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

Milieu & Waterstaat betreffende: - Concept-convenant Verkeer en Vervoer, Stand van 
zaken Provinciale Milieuverordening (PMV), Onderzoek vermindering administratieve 
lastendruk, SUBAT - leges bodembescherming, Convenant zeefzand, MJA-energiebe-
sparing Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie en Overige Industrie 

2.De heren De Zeeuw en De Boer aan te wijzen de standpunten van het college in te brengen in 
de vergadering van de IPO Adviescommissie Milieu en Waterstaat. 

 3 
Vragen statenlid P.J.M. 
Poelmann inzake Ammoni-
akbeleidsplan gemeente 
Texel. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 

 
4 
Beantwoording vragen sta-
tenlid C.F. Poulie inzake 
subsidiëring kamermuziek 
seizoen 1995-1996. 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 

 
5 
Beantwoording vragen sta-
tenlid G. Le Belle inzake 
eventuele aanvoer van ge-
biedsvreemde Schelpdieren 
naar de Waddenzee. 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 

 
6 
Wijziging Algemeen Kiesre-
glement waterschappen 
Noord-Holland (aanvulling 
regeling van een lid van het 
algemeen bestuur van een 
waterschap). 

 
 
Het college besluit: 
1.Het ontwerp-besluit van provinciale staten tot wijziging van het Algemeen Kiesreglement 

waterschappen Noord-Holland in beginsel vast te stellen. 
2. Het ontwerp-besluit ter inzage te doen leggen gedurende de periode van 1 april tot en met 31 

april en het tevens toe te zenden aan de waterschapsbesturen in het betreffende gebied. 
3.De stukken ter kennisneming te zenden aan de statencommissie Milieu, Water en Energie. 

  
7  



 2 
 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
 van 19 MAART 1996     
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 

WBO(Wet op de Bejaar-
denoorden)-plan 1997-2000, 
algemene beschouwing inzake 
de ingediende voorstellen uit 
het veld. 
 
 

Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de ambtelijke notitie "Algemene beoordeling voorstellen in kader van 

plan 1997-2000. 
2.De inhoud van de notitie te doen betrekken bij de voorbereiding van het Ontwerp-WBO-plan 

(plan verzorging en verpleging 1997-2000). 
3.De notitie ter kennis te brengen van de PS-commissies zorg voor een eerste gedachten-

wisseling op 1 april 1996. 
8 
Financieel kader WBO-plan 
1997-2000. 

 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de notitie "WBO-plan 1997-2000: financieel kader per regio", het advies 
van de financiële werkgroep, het rapport van de vertegenwoordigers van de Noordhollandse 
Vereniging voor Ouderenzorg en 
a.de adviezen van de financiële werkgroep m.b.t. het financieel kader voor het WBO-plan 1997-

2000 over te nemen bij het opstellen van het ontwerp-WBO-plan; 
b.de in het beleidskader opgenomen reductie tot 12.800 intramurale WBO-plaatsen in 2000 als 

uitgangspunt te handhaven; 
c.de ten opzichte van het beleidskader hogere inkomsten primair in te zetten voor een 

investeringsimpuls om o.a. de verschillen tussen de percentages functioneel onvol-
doende intramurale WBO-plaatsen (zie uitkomsten onderzoek door bureau Onderzoek 
Bouwwezen) tussen de regio's op te heffen en secundair om de kwaliteit van de zorg in 
de regio's te verbeteren; 

d.op basis van de meest recente gegevens een nieuw financieel kader per regio vast te stellen; 
e.PS-commissie Zorg te informeren over de adviezen van de financiële werkgroep en het nieuwe 

financiële kader per regio. 
9 
WBO-plan 1997-2000 amb-
telijke notitie bouwkundig-
functionele aspecten verzor-
gingstehuizen in kader plan 
verzorging en verpleging 
1997-2000. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek van bureau Onderzoek Bouwwezen te 

Utrecht naar de bouwkundige-functionele staat van verzorgingstehuize in Noord-
Holland, exkl. Amsterdam. 

2.Kennis te nemen van de ambtelijke notitie "bouwkundige-functionele aspecten 
verzorgingstehuizen in kader van plan verzorging en verpleging 1997-2000" en de 
daarin opgenomen gedragslijnen t.a.v. de bepaling van de toekomstwaarde van 
verzorgingstehuizen en de verdelingen van middelen voor renovatie en nieuwbouw van 
verzorgingstehuizen vast te stellen. 

3.De resultaten van het bouwkundig-functioneel onderzoek en de gedragslijnen te doen betrekken 
bij het ontwerp-WBO-plan (plan verzorging en verpleging 1997-2000). 

4.De notitie ter kennis te brengen van de PS-commissie Zorg voor een eerste bespreking op 1 
april 1996. 

10 
Omvorming bejaardenoorden 
in woningen. 
 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit 
1.Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van het initiatief van Verzorgingstehuizen en 

van de behandeling ervan in de statencommissies. 
2.Te bepalen de volgende nadere streefwaarden overeenkomstig de voorstellen in de 

voortgangsrapportage: 
-de Omvorming zal 1300 - 1400 woningen opleveren, met herbouwpercentage regio-afhankelijk; 
-de gemiddelde subsidies van volkshuisvesting stads- en dorpsvernieuwing zullen in totaal niet 

meer dan f. 20.000,= per woning en per geval worden BWS/BLS-gelden (BWS: 
Besluit Woginggebonden Subsidies; BLS: Besluit Locatiegebonden Subsidies) ingezet 
conform rijksnormen, stadsvernieuwingsgelden voor maximaal  

f. 12.500,= en autonome middelen eveneens voor maximaal f. 12.500,= per woning; 
-de WBO-bijdrage aan de boekwaardeproblematiek zal, gemiddeld, beperkt blijven tot f. 15.0-
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00,=  per te sluiten intramurale plaats; 
3.De gedeputeerde Zorg te machtigen om met behulp van de aldus geamendeerde beleidslijn 

afspraken te (doen) maken aangaande sluitingen van verzorgingstehuizen in het kader 
van de voorbereiding van het WBO-plan 1997-2000, alsmede om hiertoe een 
projectmanager met bij voorkeur bestuurlijke ervaring aan te trekken met als primaire 
taak het bereiken van overeenstemming met de betrokkenen van de afzonderlijke 
projecten. 

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 verlening van de bestaande Stimule-
ringsregeling Ouderenhuisvesting, hetwelk op basis van evaluatie in het kader van de 
begroting 1997 genomen moet worden. 

11 
Vragen statenleden P. Bruy-
stens, drs. F. Lagas en A. 
Lauxtermann over de aanvoer 
van zand en afval met 
binnenvaartschepen via de 
Zaan. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
12 
Provinciale staten. 

 
Het college besluit: 
1.Het advies voor behandeling in Provinciale Staten op 22 april van het IPO-auditrapport over te 

nemen. 
2.In te stemmen met de procedure voor behandeling van de C-20 operatie: op 8 mei een extra 

vergadering van de PS-commissie Openbaar Bestuur en op 17 juni bespreking in 
Provinciale Staten. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
R. Fillet  tel. 023 -5144409 1, 12 
J. Jansen tel. 023 -5144257 7, 8, 9, 10 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 2, 3, 6 
L. Nijsten  tel. 023 -5144087 11 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 4, 5 
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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