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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
VAN 14 JANUARI 1997

Onderwerp

1
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid A.H.M.
Lauxtermann inzake studiereis naar Japan.
2
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur
op 16 januari 1997.

3
Vergadering IPO-adviescommissie Bestuur en Financien; informeel overleg
informatietechnologie.

besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Zorg & Cultuur betreffende Zorgprogrammering en voorts voor te stellen om aan het
voorstel toe te voegen een verzoek aan de rijksoverheid om inzicht te geven in de
aanwending van de middelen die voor het jaar 1997 beschikbaar zijn voor
zorgprogrammering.
2.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Zorg & Cultuur betreffende Cordinatiecommissie kwaliteitsbeleid jeugdzorg, Regionale
televisie, Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (BRRM 1997), Federatie
Kunstuitleen, IPO-reactie op brief Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de
Tweede Kamer inzake decentralisatietoets, Platform Welzijnsinformatievoorziening,
Strategisch welzijnsbeleid.
3.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie
Zorg & Cultuur betreffende Centraal Registratiepunt, maar het begrip "provinciale
reserves" nader te concretiseren en vraagtekens te plaatsen bij de T-2-correctie; de vooren tegens hiervan zullen nog op een rij gezet moeten worden.
Het college besluit:
1.In te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van de IPO adviescie bestuur en
financien betreffende Concept-protocol platform Comptabiliteitsvoorschriften;
IPO vertegenwoordiging in Stichting Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden.
2.T.a.v. Nationale ombudsman: niet in te stemmen met het onderdeel van de concept-reactie om
de mogelijkheid van categoriale aansluiting bij het instituut Nationale ombudsman te
creëren, overigens in te stemmen.
T.a.v. Juridisering van overheidshandelen: de suggestie te doen een interprovinciale werkgroep
de problematiek verder uit te laten diepen en aanbevelingen te laten doen, en een
voorstel te ontwikkelen voor een
(pilot-)project alternatieve geschillenbeslechting;
Verdeelsleutel voor de bekostiging van het IPO: niet in te stemmen met het voorstel tot
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wijziging van de systematiek en niet in te stemmen met de vorming van een werkgroep
ter bestudering van de problematiek.
3.Schriftelijk (per fax) een inbreng te leveren voor een op 16 januari gepland informeel IPOoverleg over informatietechnologie. Daarbij zal terughoudendheid worden betracht ten
opzichte van het gezamenlijk formuleren van een lange termijnvisie.

4
Commissarisvergoedingen.

5
Ontwerp-uitwerkingplan
HES.

Het college besluit in principe in te stemmen met het voorstel om:
1.Het besluit van 22 augustus 1995 inzake de commissarisvergoedingen met ingang van 1
januari 1998 te wijzigen in die zin dat de commissarisvergoedingen die de provincie
voor de leden van provinciale staten ontvangt, worden bestemd voor het verhogen van
de vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties en deze verhoging te formaliseren in
de Regeling vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties middels bijgaande
concept-voordracht en ontwerpbesluit.
2.Het bestedingsdoel van het resterende bedrag van de commissarisvergoedingen over de jaren
1995 en 1996 zoals deze bij besluit van 25 juli 1995 en 1 juli 1996 is geformuleerd,
ruimer te interpreteren:
het fractiegewijs volgen van cursussen, trainingen, excursies en werkbezoeken.
3.Het resterende bedrag aan commissarisvergoedingen over de jaren 1995 en 1996 aan de fracties
uit te keren, de besteding van het restant commissarisvergoedingen achteraf te toetsen en
hieraan de verplichting te verbinden, dat de fracties nauwkeurig bijhouden en
overzichtelijk aangeven waaraan het per fractie uit te keren bedrag is besteed, en het
overzicht vóór 1 december 1997 aanbieden aan het college van gedeputeerde staten ter
controle.
4.Het in de begroting 1997 gereserveerde bedrag (¦ 32.000,--) ten behoeve van het functioneren
van provinciale staten te bestemmen voor training en opleiding van statenleden om te
werken met/op Internet.
Het college besluit:
1. Vast te stellen het ontwerp-uitwerkingsplan voor het HES-gebied waarin ten
opzichte
van het op 5-11-1996 vastgestelde concept-uitwerkingsplan de volgende
aanvullingen en aanpassingen zijn aangebracht:
a. Voor de woningbouwtaakstelling blijft de taakstelling van het streekplan Noord- Holland
Noord uitgangspunt. Dit betekent voor het HES-gebied een
(restant)taakstelling van 8050 woningen over de periode 1995-2005. Het niet-HESgebied zal een evenredig aandeel in de sociale woningbouw dienen te leveren.
b.Er komt eind 1999 een "ijkmoment" d.m.v. een evaluatienotitie, waarin
in elk geval wordt opgenomen een actualisatie van de woningbehoefte en de
bestaande woningvoorraad en een actualisatie van de behoefte aan
bedrijfsterrein. Aan de hand van de evaluatienotitie wordt bezien of de
taakstellingen bijgesteld moeten worden.
c. De uitbreiding van het WFO-terrein te Wervershoof krijgt het karakter van een
algemeen
regionaal bedrijfsterrein wanneer geen ruimte meer beschikbaar is op
de
bedrijfsterreinen Oosterpolder en Schepenwijk West en tevens aanleg
van een bedrijfsterrein Blauwe Berg (Hoorn) niet realiseerbaar blijkt.
De bedrijfsregio Westfriesland wordt uitgenodigd een voorstel uit te werken
voor de
indeling en functieverbreding van het WFO- terrein; in elk geval zullen
er op het
WFO-terrein voldoende vestigingsmogelijkheden voor agribusinessbedrijven
moeten blijven. Het college signaleert dat de veranderingen in het veilingwezen tot
gevolg kunnen hebben dat wellicht meer behoefte gaat bestaan aan vrieshuizen gespreid
in het gebied. Die ontwikkeling zal t.z.t. nader worden bezien.
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d. Het 'Drachterbos' (ten oosten van Hoorn) wordt niet als aaneengesloten bosgebied maar als een gebied met parkachtige elementen
ingericht; dit teneinde een eventuele oostwaartse ontwikkeling van Hoorn
na 2005 niet onmogelijk te maken
e. Het aspect sociale veiligheid wordt betrokken bij de toetsing van de
gemeentelijke plannen ter uitvoering van dit uitwerkingsplan
f. Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn
in het uitwerkingsplan de Besluiten als bedoeld in art 1:3
Awb aangegeven.
2. Het ontwerp-uitwerkingsplan vanaf 3 maart 1997 gedurende twee maanden
ter inzage te leggen op het provinciehuis, de gemeentehuizen van
de HES-gemeenten en de omliggende gemeenten.

6
Interne richtlijnen voor het
opstellen van convenanten.

7
Diversiteit en Kwaliteit in
besturen van maatschappelijke organisaties.

8
Evaluatie stimulering zorgvernieuwing.

9

Het college besluit:
1.De interne richtlijnen voorlopige vast te stellen en ter bespreking voor te leggen aan de
Commissie Openbaar bestuur.
2.Te besluiten om, indien de commissie met de richtlijnen instemt, aan de richtlijnen
onmiddellijk uitvoering te geven.
3.Kennis te nemen van de verrichte 0-inventarisatie van bestaande convenanten, waarbij een
provinciaal orgaan reeds partij is, en deze ter kennisneming van de Commissie
Openbaar bestuur te brengen.
4.Te besluiten dat de convenanten waarbij een provinciaal orgaan reeds partij is alsnog worden
getoetst aan de interne richtlijnen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept-oprichtingsplan "Bevordering van diversiteit in besturen".
2. tot oprichting over te gaan van een een projectbureau 'Diversiteit en Kwaliteit in Besturen'
volgens bijgevoegd plan, inhoudende dat:
-het bureau de volgende onderdelen kent: bemiddeling, promotieprojecten en informatiepunt;
-het bureau 50 bemiddelingen per jaar zal realiseren;
-hiertoe een stichting zal worden opgericht met personeel (1 directeur, 2 projectmedewerkers,
administratieve ondersteuning)
3. Een bijdrage van ¦255.000,- per jaar gedurende vijf jaar ter beschikking te stellen, mits de
andere participanten bijdragen.
4.De bijdrage over 1997 te dekken uit de het emancipatiebudget.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de ontwerp Notitie over de evaluatie van de stimulering
zorgvernieuwing, en daarmee als hoofdpunten vast te stellen dat:
a.de provincie meer actief sturing gaat geven aan het zorgvernieuwingsbeleid;
b.*voor wat betreft de regiovisies een selectieve aanpak van enkele sectoren plaats zal vinden;
*de stimulering van zorgvernieuwing op alle sectoren betrekking heeft en daarom ons
zorgvernieuwingsbeleid langs inhoudelijke lijnen zal worden ontwikkeld en
niet alleen voort zal komen uit de knelpunten in regiovisies.
c.met de zorgverzekeraars zal worden bezien of een gezamenlijke financiering van projecten, die
voortvloeien uit regiovisies, tot de mogelijkheden behoort;
d.het beleid inzake stimulering zorgvernieuwing over 4 à 5 jaar opnieuw zal worden bezien.
2.De notitie om advies voor te leggen aan de Commissie Zorg in zijn vergadering van 22 januari
1997.
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Uitvoering grondwaterbeheersplan Bloemendaal e.o.

Het college besluit:
In te stemmen met de voorlopige afspraken die zijn gemaakt tijdens bestuurlijk overleg op
25.11.1996 aangaande de uitvoering van het grondwaterbeheersplan Bloemendaal, behelsende:
a.een financiële bijdrage te leveren in het dekken van de kosten voor de aanleg van ontwateringsmiddelen die nodig zijn als gevolg van het provinciaal beleid ter vermindering
van waterwinning in de Kennemerduinen, ter hoogte van 50% voor het gebied
Bloemendaal-zuidwest (zijnde ca f. 275.000,=) en 25% voor gebieden die duidelijk
worden beïnvloed (zijnde ca f. 215.000,=);
b.het initiatief te nemen voor het treffen van maatregelen in het gebied Bloemendaal-zuidwest,
waar het effect van vermindering van waterwinning het grootst is;
c.een toezegging te vragen aan de minister van LNV, mede namens de betrokken gemeenten en
het Hoogheemraadschap van Rijnland, ter grootte van een bedrag van ca f. 1,3 miljoen
(zijnde 50% van de uitvoeringskosten), via de bijdrageregeling Gebiedsgerichte
Bestrijding Verdroging.

10
Heroverweging ingevolge het
Abw bezwaarschrift van A.
Hollenberg.
11
Conferentie van luchthavenregio's in Helsinki/Vantaa.

Het college besluit A. Hollenberg niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaarschrift.

Het college besluit:
1.Kennis te nemen van het verloop van de conferentie van luchthavenregio's op 28 en 29
november 1996 in Helsinki/Vantaa.
2.Kennis te nemen van de instemming van de jaarvergadering met de Position Statement van de
Airport Regions Conference (ARC).
3.De coördinatie van de provinciale aktiviteiten met betrekking tot de Airport Region Conference
onder te brengen bij de afdeling Economische Zaken.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
R. Fillet
tel. 023 -51444095,110
P. Heemskerk tel. 023 -51440101,3,4,6,
J. Jansen
tel. 023 -51442577,8
Y. Koot
tel. 023 -51442839,10
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309
2
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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