
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 2 december 1997 
 
Onderwerp Besluit 
 

 
 
1 
Stichting Onderzoek 
Ondersteuning 
Uitkeringsgerechtigden 
(SOOU), Projectvoorstel 
SOOU/NPI 
Clientenparticipatie 
Uitkeringsgerechtigden 

 
Het college besluit: 
1.in principe te besluiten het Noordhollands Participatie Instituut (NPI) een subsidie toe te 

kennen van maximaal f 337.500,-- in de kosten verbonden aan het uitvoeren van een 
gezamenlijk door NPI en de Stichting Onderzoek Ondersteuning Uitkeringsgerechtigden 
(SOOU) ontwikkeld driejarig pilot-project Cliëntenparticipatie Uitkeringsgerechtigden; 

2.een en ander ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Maatschappelijk Welzijn en 
Cultuur op 18 december 1997. 

  
2 
Subsidieverzoek 
Verzetsmuseum te 
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Evaluatie vier steunfunctie-
instellingen welzijn 
 

 
Het college besluit: 
1.In beginsel op grond van politiek-bestuurlijke afweging, aan het Verzetsmuseum te Amsterdam 

éénmalig een bijdrage te verlenen van maximaal � 750.000,- t.b.v. de inrichtingskosten 
van het museum. 

2.Over dit principebesluit het advies in te winnen van de statencommissie voor Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur op 18 december 1997 en de statencommissie Middelen op 14 
januari 1998. 

3.Bij positief advies van beide statencommissies de GS-commissie voor Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur te machtigen uitvoering te geven aan het besluit.  

 
Het college besluit: 
1.kennis te nemen van het rapport van PVK Advies bv "Evaluatierapport over de effectiviteit en 

de efficiency van vier door het provinciaal bestuur van Noord-Holland gesubsidieerde 
welzijnsorganisaties" 

en in principe vast te stellen dat het rapport een goed bruikbaar beeld geeft van het functioneren 
van IMCO,NPI,PSVE en Sportservice. 

2.in principe te besluiten  
a. met IMCO, NPI, PSVE en Sportservice de subsidierelatie voort te zetten met inachtneming 

van de eerder in het kader van de welzijnsnota 1997-2000 en de 
voortgangsnotitie over deze nota ( september 1997) vastgestelde 
beleidsinhoudelijke en procesmatige uitgangspunten 

b.bij het bespreken en beoordelen van de jaarlijkse prestatieplannen en verslaggeving van de 
instellingen de maatregelen die zij treffen op het terrein van effectiviteit en 
efficiency een terugkerend onderwerp te doen zijn;  

c.dat in 1998, in overleg met de instellingen, initiatieven worden genomen die ertoe moeten 
leiden dat de productieve samenwerking tussen de instellingen verbeterd 
wordt; 

d.dat tussen de provincie en de 6 grote provinciale steunfunctie-instellingen  
(IMCO, NPI, PSVE, Sportservice, de Amsterdamse Federatie Steunfuncties Minderheden en 

Multiple Choice) afspraken gemaakt zullen worden die leiden tot onderling 
vergelijkbare gegevens over kostentoerekening, productiviteit , effectmeting 
etc. Daarnaast dient er bij de instellingen sprake te zijn van een eenduidige 
scheiding in de  bedrijfsgegevens tussen provinciaal-gesubsidieerde en andere 
producten; 

e.dat voor de kostprijs van gesubsidieerd werk van de steunfunctie-instellingen f 160 a f f 180 per 
uur als richtprijs wordt gehanteerd. 
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4 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenleden 
dr.C.H.Koetsier en 
mw.drs.J.C.M.Onstenk 
inzake werkgelegenheid 
Fokker 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
5 
Directe of indirecte 
verkiezingen bij Uitwaterende 
Sluizen in Hollands 
Noorderkwartier 

 
Het college besluit: 
1.Het verzoek van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands 

Noorderkwartier om indirecte verkiezingen beargumenteerd en onder verwijzing naar 
vigerend provinciaal beleid af te wijzen en 

2.de concept-brief aan USHN waarin dat onder meer is verwoord, aan de commissie Milieu, 
Water en Energie om advies voor te leggen; 

3.indien de commissie positief adviseert de brief aan het hoogheemraadschap te verzenden met 
afschrift aan de 5 inliggende waterschappen. 

  
6 
Plan verzorging en 
verpleging, extra middelen 
voor verzorgingshuizen: 
uitgangspunten en procedure 
voor de verdeling 

 
Het college besluit: 
1.De uitgangspunten voor de verdeling van de extra middelen voor de verzorgingshuizen vast te 

stellen, waarvan de hoofdpunten zijn: 
*de beschikbare structurele middelen kunnen worden aangewend voor een structurele uitbreiding 

van het aantal extramurale plaatsen en het flankerend beleid 
*de beschikbare incidentele middelen voor 1998 kunnen worden aangewend voor een tijdelijke 

(incidentele) uitbreiding van het aantal intramurale plaatsen ter facilitering van 
reducties en sluitingen 

en deze door middel van bijgaande conceptbrief ter kennis te brengen van het veld van de 
ouderenzorg; 

2.De brief ter kennisneming toe te zenden aan de PS-cie zorg voor haar vergadering van 17 
december 1997; 

3.De regionale platforms in de ouderenzorg en de convenantenoverleggen de ruimte te geven om 
u tot 2 februari 1998 te adviseren over de verdeling van de extra middelen. 

 
7 
Concept Plan van Aanpak 
"Agrificatie 1997-2002 in 
Noord-Holland" 

 
Het college besluit kennis te nemen van het concept Plan van Aanpak "Agrificatie 1997-2002 in 
Noord-Holland" en op basis daarvan: 
1.in principe accoord te gaan met het Plan van Aanpak; 
2.over deze voornemens de Statencommissie Land- en Tuinbouw in haar vergadering van 12 

december 1997 om advies te vragen; 
  
8 
Verzelfstandiging 
uitvoeringsorganisatie IZR 

 
Het college besluit de door het Algemeen Bestuur IZR in zijn vergadering op 30 oktober 1997 
genomen principebesluiten te onderschrijven en dit aan het Algemeen Bestuur mede te delen. 

  
9 
Principe-akkoord tussen Rijk 
en IPO inzake de milieuleges, 
de precariobelasting en de 
behoedzaamheidsreserve van 

 
Het college besluit in te stemmen met het Principe-akkoord tussen Rijk en IPO inzake de 
milieuleges, de precariobelasting en de behoedzaamheidsreserve van het Provinciefonds. 
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het Provinciefonds 
  
 
10 
Wegenverordening Noord-
Holland; heroverweging 
ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht; uitweg naar 
provinciale weg N231 
(Legmeerdijk) de heer 
A.Stolwijk te Kudelstaart-
Aalsmeer 

 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de HAC-commissie ingevolge de Awb:  
1.bezwaarde in zijn bezwaren te ontvangen 
2.de bezwaren ongegrond te verklaren  
3.het bestreden besluit te handhaven  
4.in overleg met bezwaarde en de gemeente Aalsmeer alle mogelijkheden van ontsluiting van het 

bedrijf van bezwaarde te onderzoeken, met dien verstande dat daarbij de 
verkeersveiligheid niet in het geding mag zijn. 

 
11 
Heroverweging weigering 
verklaring van geen bezwaar 
ex art.19 WRO voor de bouw 
van een tweede 
bedrijfswoning aan de 
Weelweg 28 te Waarland, 
gemeente Harenkarspel 

 
Het college besluit m.b.t. de aangeduide artikel 19-aanvraag van de gemeente Harenkarspel 
overeenkomstig het advies van de HAC, derhalve: 
1.de ingebrachte bezwaren te ontvangen 
2.die bezwaren ongegrond te verklaren 
3.het bestreden besluit van 1 juli 1997, tot weigering van de verklaring van geen bezwaar, te 

handhaven. 

 
12 
Goedkeuring  
bestemmingsplan Jollenpad, 
Stadsdeel Buitenveldert 

 
Het college besluit goedkeuring te hechten aan het besluit van de stadsdeelraad Buitenveldert tot 
vaststelling van het bestemmingsplan Jollenpad, met uitzondering van het met rood omlijnde 
noord-oostelijke deel) van de plankaart, en de tegen het raadsbesluit ingebrachte bedenkingen 
ongegrond te verklaren.           
 

            
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 0911, 12 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 108, 9 
M. Hoensontel. (023) 514 41 184 
J. Jansen tel. (023) 514 42 576 
M. Jonker  tel. (023) 514 44 5810 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 835 
L. Nijsten  tel. (023) 514 40 877 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 091, 2, 3 
 
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.  
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 02-12-1997 openbaar 
 
Datum:03-12-1997 
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