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Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
1 
Notitie over het initiatief 
voorstel van de fractie van 
Groenlinks inzake allochtone 
ouderen. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de ontwerp-Notitie over het initiatiefvoorstel van de fractie van 

GroenLinks inzake allochtone ouderen, en daarmee als hoofdpunten vast te stellen dat: 
a.onderzoek wordt verricht naar de resultaten van het over de periode 1993-1996 gevoerde beleid 

m.b.t. allochtone ouderen (evaluatie) en naar de huidige maatschappelijke problemen 
van allochtone ouderen in Noord-Holland met het oog op in de toekomst te voeren 
beleid; 

b.bij het onderzoek de in de notitie genoemde vragen worden meegenomen omtrent de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een expertisecentrum zorg en welzijn allochtone 
ouderen met inachtneming van de eveneens genoemde condities; 

c.de resultaten van het genoemde onderzoek worden betrokken in het pre-advies over het 
initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks en er naar wordt gestreefd dit medio 
1997 ter behandeling aan PS aan te bieden. 

2.De notitie om advies voor te leggen aan de commissie Zorg in zijn vergadering van 22 januari 
1997. 

2 
Bestuursopdracht Grond-
stoffenplan. 

 
Het college besluit: 
1.De bestuursopdracht voor het maken van een Provinciaal Grondstoffenplan in principe vast te 

stellen.  
2.De bestuursopdracht als startnotitie om advies aan de Land- en Tuinbouwcommissie voor te 

leggen, en tevens te zenden aan de statencommissies NLO en MWE, met het verzoek 
opmerkingen aan de fractiegenoten in de LT-commissie mee te geven. 

3.De GS-commissie voor Ontgrondingen te mandateren de bestuursopdracht definitief vast te 
stellen, in geval van een positief advies van de commissie van LenT. 

4.In het kader van het Voorjaarsbericht 1997 te zullen overwegen: 
a.van de ultimo 1996 geactiveerde kosten voor het opstellen van het Zandwinplan (d.i. de 

voorloper van het Grondstoffenplan) f. 103.950,= af te schrijven ten laste van de 
algemene middelen; 

b.ten behoeve van de opstelling van het Grondstoffenplan f. 96.200,= beschikbaar te stellen, 
waarvan f. 47.600,= ten laste wordt gebracht van de algemene middelen en f. 47.600,= 
wordt toegevoegd aan de voor het Zandwinplan gevoteerde investeringskrediet. 

 
 
3 
Actieplan Financieel Toe-
zicht. 

 
 
 
 
Het college besluit: 
1.voorlopig in te stemmen met het actieplan financieel toezicht, inhoudende: 
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-als algemene doelstellingen voor het financiële toezicht vast te stellen:  
a.het voorkómen dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen afhankelijk raken van extra 

steun van andere overheden, bijvoorbeeld op grond van artikel 12 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1997; 

b.het stimuleren van een gezond financieel beleid en beheer bij de gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen met het oog op een democratisch, doeltreffend en 
doelmatig openbaar bestuur in Noord-Holland; 

-communicatie met gemeenten en gemeenschappelijke regelingen te gebruiken als het 
belangrijkste beleidsinstrument voor het financieel toezicht, mede ter voorbereiding van 
de formele besluiten die de provincie moet nemen op grond van de Gemeentewet; 

-een à twee keer per jaar een workshop te houden voor gemeenten en gemeenschappelijke 
regelingen over een specifiek onderwerp van het financieel toezicht; 

2.het actieplan om advies voor te leggen aan de statencommissie Openbaar bestuur in haar 
vergadering van 29 januari 1997; 

3.het actieplan aan te bieden aan de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten met het verzoek 
om commentaar. 

 
4 
Uitstel statenbehandeling  
Herijking Afvalzorg c.a.  
 

 
 
Het college besluit het verzoek van het AOV/Unie 55+ van de statenbehandeling van de 
Herijking NV Afvalzorg c.a. niet te honoreren. 

 
5 
Besluit GS Awb-procedure; 
begrenzingen 
plan "Kop en West- 
friesland" van de relatienota. 
 

 
Het college besluit: 
1.Het advies van de HAC integraal over te nemen. 
2.N.a.v. dit advies te besluiten het begrenzingenplan ongewijzigd te laten, met uitzondering van 

het onderdeel dat betrekking heeft op het bezwaar van K.Swaag, met wie nog overleg 
zal plaatshebben. 

3.Bezwaarmakers per brief in kennis te stellen van dit besluit. 
  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
 
J. Jansen tel. 023 -5144257 1 
Y. Koot  tel. 023 -5144283 4 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 2, 3, 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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