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1 
Vergadering van IPO-ad-
vierscommissie Milieu en 
Waterstaat van 19 juni 1997 
te Utrecht. 

 
 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-
Adviescommissie Milieu & Waterstaat betreffende Muskusrattenbestrijding, Verdeling waterbo-
demsaneringsgelden, Actualisatie IPO-beleid secundaire grondstoffen. 
 

 
2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 19 juni 1997 te Utrecht.  

 
 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-Adviescommissie 

Ruimte & Groen betreffende de agendapunten Financiële bijdrage evaluatie platte-
landsvernieuwing, IPO Jaarplan 1998, Ontwerpnota Stedelijke Vernieuwing 

2.T.a.v. Interprovinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 1998-2002 deels niet in te 
stemmen. 

T.a.v. Detailhandel bij tankstations, het standpunt in te nemen dat hier geen taak ligt voor 
provinciale beleidsbepaling. 

 
3 
Leerlingarbeidsplaatsen in de 
grond-, weg- en waterbouw. 

 
Het college besluit: 
1.In principe ter uitvoering van het beleidskader emancipatie, als onderdeel van het 

emancipatieprogramma, gedurende drie jaar leerarbeidsplaatsen in de grond-, weg- en 
waterbouwsector mogelijk te maken ten behoeve van langdurig werkloze allochtonen en 
vrouwen, zodat op jaarbasis minimaal 6 tot 8 en maximaal 25 leerlingen hun 
leerarbeidsplaatsen met succes kunnen afsluiten. 

2.Ter realisering van deze arbeidsplaatsen een contract voor de duur van drie jaar af te sluiten met 
het RBA ZNH. 

3.De middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om de financiële verplichtingen ter 
grootte van minimaal f. 54.250,= en maximaal f. 195.000,= per jaar die voortvloeien 
uit dit contract, te dekken. 

4.Dit principe-besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur. 
 

4 
Bundeling subsidieregelingen 
gebouwde omgeving. 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met dit streven naar bundelingen gebouwde omgeving. 
2.In principe in te stemmen met de beleidswijzigingen voor de verschillende regelingen. 
3.In principe in te stemmen met de concept-uitnodigingsbrief, die na GS-behandeling, op 20 

juni 1997 aan de statencommissie ROV wordt voorgelegd. 
4.Indien de statencommissie ROV positief adviseert, de definitieve besluitvorming en de verdere 
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afhandeling van deze besluiten te mandateren aan de GS-commissie. 
5 
Verslag 1996 van uitgaven 
ten laste van enkele begro-
tingsposten. 

 
Het college besluit het jaarverslag van 1996 van uitgaven ten laste van de begrotingsposten voor 
bijdragen aan milieu-educatieve aktiviteiten door derden, bijdragen aan instellingen voor 
milieuvoorlichtingsaktiviteiten van bovenlokale betekenis, bijdragen voor overige uitgaven 
natuur en landschap en bijdragen voor speciale onderwijsprojecten vast te stellen en het verslag 
ter kennis van de commissie MenW te brengen. 

  
6 
Frauderisico-onderlinge van 
gemeenten (F.O.G.) U.A. 

 
Het college besluit: 
1.In te stemmen met het verslag en rekening over 1996. 
2.Kennis te nemen van de mededeling van voorgenomen statutenwijziging in 1998 en de daarbij 

behorende notitie inzake de samenstelling van de Raad van Toezicht. 
7 
Voorwaardenscheppend 
beleid; bijdrage aan Hilver-
sum t.b.v. renovatie 't He-
meltje. 

 
Het college besluit: 
1.De gemeente Hilversum een bijdrage van f. 100.000,= te verstrekken voor de renovatie van de 

schutsluis 't Hemeltje, e.e.a. onder voorbehoud van een positief advies terzake van de 
statencommissie voor Economische Zaken. 

2.Dit subsidievoorstel aan genoemde statencommisise ter advies voor te leggen in haar 
vergadering van 25 juni 1997. 
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