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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 23 JANUARI 1996
Onderwerp
1
Beheer en onderhoud
provinciale (vaar)wegen.

2
Beantwoording schriftelijke
vragen van statenleden B.J.A.
Hakvoort, K. Vroegindeweij
en J.J. Schipper.
3
Beantwoording schriftelijke
vragen van statenleden
H.B. Bruijn en
M.A. de Jong.
4
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 25 januari
1996.

Besluit
Het college besluit:
1.In te stemmen met de constatering in de notitie (norm)kosten beheer en onderhoud provinciale
wegen dat, op basis van de omvang van het wegennet per 1-1-1995, de beschikbare
middelen voor beheer en onderhoud van dit wegennet f. 5.195.000,= lager zijn dan de
benodigde middelen berekend volgens de zogenaamde "normkostensystematiek".
2.In afwachting van o.a. in IPO verband lopende onderzoeken naar verbanden tussen
kwaliteitsniveau en kosten, de budgetten voor het beheer en onderhoud van de wegen te
bepalen middels de "normkostensystematiek". Als de IPO-onderzoeken zijn afgerond zal
mede worden bezien of het onderhoudsniveau bijstelling verdient.
3.De hieruit voortvloeiende budgetaanpassingen geleidelijk door te voeren.
4.De Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer en de Commissie Middelen over dit voorstel te
horen.
Het college stelt de antwoorden inzake woningbouwplannen in Heerhugowaard en omliggende
gemeenten vast.

Het college stelt de antwoorden inzake bestemmingsplan IJsselmeer vast.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van het
algemeen bestuur van het IPO betreffende:
Staatkundige vernieuwing: benoemingswijze gedeputeerden en aanstellingswijze
Commissarissen van de Koningin;
Project Jeugdhulpverlening;
Beëindiging basisregistratie Wgr-regelingen;
Evaluatie (open) provinciehuis;
Meerjarenafspraak (MJA) Energiebesparing Textielindustrie.

5
Herziening verdeling
Provinciefonds.

Het college besluit onder voorwaarden in te stemmen met het voorstel van het DB-IPO van 18
januari tot herverdeling van het Provinciefonds.

6
Subsidie-aanvraag Gay en
Lesbian 1998.

Het college besluit de aanvraag van de Stichting Gay en Lesbian Games Amsterdam om een
financiële bijdrage in de kosten van de organisatie van de Gay Games af te wijzen.

7
Kriteria voor de reglementaire
begrenzing van gebieden die
belang hebben bij
uiteenlopende
waterschapstaken.

Het college besluit:
1.In principe te kiezen voor een aantal kriteria bij de reglementaire begrenzing van gebieden die
belang hebben bij uiteenlopende waterschapstaken.
2.Zijn voorlopig commentaar op de ingekomen bestuurlijke waterschaps-reacties op de ontwerpnotitie voorlopig vast te stellen om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu,
Water en Energie (vergadering 08.02.1996).
3.Zijn voorlopig commentaar toe te zenden aan de Noordhollandse waterschapsbesturen onder
vermelding van datum en tijdstip van de vergadering van de statencommissie Milieu, Water
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Besluit
en Energie.

8
Toepassing art. 152
Provinciewet m.b.t. art. 8,
lid 2 Wegenwet.
9
Herijken taken Wegen,
Verkeer en Vervoer.

10
Dak- en thuisloosheid.

11
Ziekenhuizen Kennemerland.

Het college besluit Provinciale Staten voor te stellen, de bevoegdheid te besluiten omtrent het
onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer ex art. 8, lid 2 Wegenwet, te delegeren aan GS
nu de nieuwe Provinciewet de mogelijkheid daartoe opent.
Het college besluit:
1.De bestuursopdracht Herijken Taken Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer vast te stellen,
inhoudende op hoofdlijnen:
*het aangeven of, en zo ja, op welke wijze op afstand zetten van taken een bijdrage kan leveren
aan de doelstellingen
- het ontlasten van het bestuur,
- effectiviteit: bundelen van middelen, (ambtelijke) aansturing
- handhaving van voldoende ambtelijke beleidsondersteuning voor het bestuur
waarbij de voor- en nadelen van de verschillende opties helder in beeld moeten worden gebracht,
een en ander met behoud van een voldoende mogelijkheid van sturing op middelen en de
mogelijkheid van voeding van de beleidsvorming vanuit de uitvoering;
2.De directeur WVV de opdracht te geven de bestuursopdracht te laten uitwerken
door de externe adviseur en uiterlijk september 1996 te rapporten.
3.Het bedrag van f 100.000,-- benodigd voor het inhuren van de externe adviseur, te bekostigen
uit bestaande budgetten.
Het college besluit:
1.Een voorlopig standpunt in te nemen over de aanbevelingen in een nota over dak- en
thuisloosheid. Dit houdt in dat:
-het primaat van de beleidsbepaling inzake dak- en thuisloosheid bij de centrumgemeenten zal
blijven;
-de provincie derhalve geen aktieve rol zal spelen op het beleidsterrein van de dak- en
thuisloosheid en de Maatschappelijke Opvang;
-alleen daar waar er raakvlakken zijn tussen provinciale verantwoordelijkheden en de
gemeentelijke taken (bijv. bij het betrekken van psychiatrische expertise vanuit de reguliere
GGZ-instellingen in op te richten sociale pensions) de provincie aktieve samenwerking zal
nastreven;
-in relatie hiermee, in overleg met de betrokken centrum-gemeenten, bezien zal worden of een
beperkt informatie- en signaleringssystyeem ten behoeve van dak- en thuislozen (binnen het
Regionaal Informatiesysteem Zorg-RIZ) zal worden ingepast.
2.Dit standpunt voor te leggen aan de statencommissie Zorg.
Het college besluit:
1.In te stemmen met het gevoerde beleid ter uitvoering van haar besluit van 20 juni 1995 ten
aanzien van de (ver-)nieuwbouw van het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis zoals
dat is verwoord in het voortgangsverslag Kennemer ziekenhuissituatie, onder meer
inhoudende:
-verplaatsing van de hoofdvestiging van het Spaarne Ziekenhuis van Heemstede naar HoofddorpWest;
- het naar voren halen van de aanvang van de bouw van de nieuwe vestiging van het Kennemer
Gasthuis op de grens van Haarlem en Velsen naar 1999.
2. De statencommissie te verzoeken positief te adviseren over het onder punt 1. genoemde
beleid.
3.Het voortgangsverslag ter kennisneming te zenden aan de betrokken overige partijen
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Besluit
(ziekenhuizen, koepels, RPCP's, zorgverzekeraars, gewest en gemeenten).

12
Grenscorrectie Houtrakpolder.
13
Experimentele aansluiting bij
Nationale Ombudsman.

14
Benoeming voorzitter
commissie sociale
zekerheidsgeschillen.
15
Portefeuilleverdeling en
wijziging GS-commissies.

16
Loco-commissaris van de
Koningin.

17
Jaarplan openbare orde- en
veiligheidsbeleid 1996.

Het college besluit het ontwerp-herindelingsplan voor de grenscorrectie in de Houtrakpolder in
principe vast te stellen en dit voor advies voor te leggen aan de commissie voor Openbaar
Bestuur op 31 januari 1996.
Het college besluit:
1.De concept-voordracht met bijbehorend ontwerp-besluit vast te stellen, inhoudende het
voorstel dat de provincies zich voor een proefperiode van 1 1/2 jaar onder de bevoegdheid
van de Nationale Ombudsman laten brengen.
2.Dit voorstel voor advies voor te leggen aan de statencommissie Openbaar Bestuur.
Het college besluit de heer Verburg te benoemen als voorzitter voor de commissie sociale
zekerheidsgeschillen.

Het college besluit:
* In de taakverdeling van het college de volgende wijzigingen aan te brengen:
-de portefeuille Land en Tuinbouw wordt Verburg als primus;
-de portefeuille Landinrichting wordt Verburg als primus;
-de portefeuille Grondbeleid/Onteigeningen wordt Verburg als primus;
-de portefeuille Ontgrondingen wordt Verburg als primus;
-de portefeuille Personeel en Organisatie ( inclusief koningin Wilhelmina Studiefonds en
bestuurslidmaatschap IZR) wordt Verburg als primus;
-de portefeuille Gemeentefinanciën wordt Verburg als primus;
-de portefeuille Informatisering wordt Verburg als primus;
-de portefeuille Bestuurlijke Organisatie wordt de CvdK als primus;
-het onderdeel 'Waterschapsorganisatie/kustverdediging' is (ingevolge eerdere afspraken) toegevoegd aan de portefeuille Water;
-de portefeuille Juridische Zaken wordt Verburg als secundus;
-de portefeuille Water wordt Verburg als secundus;
-de portefeuille NLO wordt Verburg als secundus;
-de portefeuille Wegen, Verkeer en Vervoer wordt Verburg als secundus;
* dat de plaats van de heer Lagrand in de politieke regiegroep en klankbordgroep wordt
ingenomen door de heer Verburg, als nieuwe portefeuillehouder P en O.
Het college besluit:
1.De vervanging van de commissaris van de Koningin te regelen volgens ancinniteit, d.w.z. dat
de gedeputeerden in de hier genoemde volgorde als vervanger optreden: Tielrooij, Van
Diepen, Lagrand, De Zeeuw, De Boer, Wildekamp en Verburg.
2.Als vervanger voor wat betreft art. 140 ABW-zaken aan te wijzen:
Verburg en bij diens afwezigheid Van Diepen.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het Jaarplan inzake het openbare orde- en veiligheidsbeleid in de
provincie Noord-Holland voor 1996.
2. Genoemd jaarplan ter kennisneming te zenden aan de leden van de statencommissie voor
Openbaar Bestuur.
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18
Leidraad voor de Provinciale
handhaving 1996 - 1999.
19
MER IJburg; aanvulling.

20
Verzoek actiecomité Hart
voor Hout; concept
antwoordbrief aan het actie
comité.
21
Meerjarenplan
Verkeersveiligheid NoordHolland 1996 - 2000.

Besluit
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de Leidraad voor de provinciale handhaving 1996-1999 en daaruit in
beginsel een aantal beslispunten vast te stellen.
2.De leidraad om advies voor te leggen aan de statencommissie MWE.
Het college besluit:
1.In beginsel in te stemmen met de aanvulling (Wijzigingen samenvatting) op het MER IJburg,
2e fase.
2.De aanvulling voor te leggen aan de commissie Milieu, Water en Energie.
3.De GS-commissie Milieu te machtigen om ingeval van positieve advisering door de
statencommissie MWE definitief met de aanvulling in te stemmen.
4.De aanvulling op het MER ter visie te leggen in de periode 19 februari 1996 tot en met 18
maart 1996.
Het college besluit:
1.In beginsel geen intentieverklaring te ondertekenen tot behoud van tropische regenwouden.
2.De concept-brief aan het actiecomité "Hart voor Hout", met het onder 1 bedoelde standpunt,
om advies voor te leggen aan de statencommissies voor Economische Zaken en Milieu,
Water en Energie.
Het college besluit:
1.Het meerjarenplan Verkeersveiligheid Noord-Holland 1996 - 2000 in beginsel vast te stellen.
2.Het plan voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
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