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VAN 4 MAART 1997  

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
1 
Beantwoording schriftelijke 
vragen van de statenleden 
mw. M.J. Sanders- ten Holte 
en F.W. van den Berg inzake 
eventuele beeindiging van 
grondwaterwinning in en aan 
de rand van de Kennemerdui-
nen. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2 
Gemeenschappelijke regeling 
schadeschap Schiphol. 

 
Het college besluit: 
1.Te onderzoeken of het zinvol is dat de provincie Noord-Holland gaat deelnemen aan het 

schadeschap, waarbij inzicht moet worden gegeven in voor- en nadelen. 
2.Te bepalen dat ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie met het oog hierop deelnemen 

aan de werkgroepen van CORUS. 
3 
Art. 19 WRO bouw hoofd-
kantoor Stork N.V. te Bus-
sum. 

 
Het college besluit in meerderheid de verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in art. 19 WRO 
en art. 50, lid 5 van de Woningwet af te geven voor de bouw van een kantoor aan de Amers-
foortseweg 33 te Bussum ten behoeve van Stork Alpha Engineering. De PvdA-gedeputeerden 
stemmen niet in met deze afwijking van het lokatiebeleid. 

 
5 
Subsidieplafonds. 

 
 
Het college besluit: 
1.De subsidieplafonds gelijk te stellen aan de daarvoor in de betreffende begroting geraamde 

bedragen of onderdelen daarvan en voor wat betreft de fondsen en reserves te berekenen 
op grond van regel 21 van het Statuut Budgetbevoegdheden. 

2.Een overzicht subsidieplafonds en een overzicht subsidies zonder plafond 1997 vast te stellen. 
3.Het afdelingshoofd FEZ te mandateren vanaf 1 januari 1998 het jaarlijks overzicht aan te passen 

op basis van de door de vakafdelingen geleverde gegevens. 
4.Bij de besluitvorming inzake nieuwe subsidies een eventuele keuze voor geen subsidieplafonds 

expliciet vast te stellen. 
6 
Afronding reorganisatie 
steunfunctiewerk minderheden 
(eindadvies Stuurgroep 
Bandell). 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het eindadvies van de Stuurgroep reorganisatie steunfuncties 

minderhedenbeleid "Bundels in beweging: the final concept" en de Stuurgroep onder 
dankzegging te ontslaan van de verleende opdracht. 

2.Kennis te nemen van de notitie afronding reorganisatie steunfuncties minderheden (eindadvies 
Stuurgroep Bandell) en daarmee als hoofdpunten vast te stellen dat: 

a.goedkeuring wordt verleend aan de statuten van de Stichting Amsterdamse Federatie van 
Steunfuncties Minderhedenbeleid en van de Stichting Multiple Choice; 
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b. ingestemd wordt met de voorgestelde organisatie-opzet van beide stichtingen; 
c. ingestemd wordt met de gekozen vestigingsplaatsen, zijnde Beverwijk voor MultipleChoice 

en Amsterdam en Zaandam voor de Federatie; 
d. vooralsnog niet wordt ingestemd met de voorgestelde juridische constructie voor het pand te 

Beverwijk (een definitief besluit zal worden genomen aan de hand van een aan IPA-
ACON opgedragen onderzoek); 

e. kennis wordt genomen van de beleidsplannen en het werkplan en de begroting 1997 van beide 
stichtingen en dat wordt vastgesteld dat deze op hoofdlijnen voldoen aan het gestelde in 
de provinciale Nota steunfunctiewerk minderheden; 

f. in principe accoord wordt gegaan met budgetfinanciering voor de periode van 1 januari tot 31 
december 1997 met de intentie vanaf 1-1-1998 meerjarige budgetsubsidie te verlenen en 
zoveel mogelijk aansluiting in de voorwaarden van budgetfinanciering te 
bewerkstelligen met de andere provinciale steunfunctie-instellingen; 

g. de thans geldende vacaturemaatregel en de verplichting langlopende financiële verplichtingen 
aan GS te melden wordt ingetrokken; 

h.de fusie- en frictiekosten worden vastgesteld en gedekt conform het in de notitie fusie- en 
frictiekosten bepaalde waarbij vooralsnog geen beroep op de algemene middelen is 
vereist. 

3.De Notitie afronding reorganisatie steunfuncties minderheden en het eindadvies van de 
Stuurgroep om advies worden voorgelegd aan de Commissie Maatschappelijk Welzijn 
en Cultuur in zijn vergadering van 27 maart 1997. 

4.Bij positief advies van de statencommissie de GS-commissie Maatschappelijk Welzijn wordt 
gemachtigd een en ander verder af te handelen. 

7 
Bouwprogramma 1997-2000; 
zorginstellingen Noord-
Holland. 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de door staatssecretaris van VWS vastgestelde bouwprioriteiten 1997-

2000 voor zorginstellingen in Noord-Holland. 
2.Kennis te nemen van de notitie "Bouwprogramma 1997-2000 voor WZV-zorginstellingen in 

Noord-Holland". 
3.De notitie aan de statencommissie Zorg voor te leggen ter bespreking in de vergadering van 12 

maart 1997. 
 

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet  tel. (023) 514 44 09 2, 3 
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 105  
J. Jansen tel. (023) 514 42 57 7 
Y. Koot  tel. (023) 514 42 831 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09 6 
 
 
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. 04-03-1997 openbaar 
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