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 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 
VAN 21 JANUARI 1997    

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp besluit 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vergadering IPO-advies-
commissie Ruimte en Groen 
op 23 januari 1997. 

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

Ruimte & Groen betreffende IPO-standpuntbepaling m.b.t. financiering Nationale Par-
ken, Herijking Belstato, Taakstellingen huisvesting statushouders, 3e advies 
commissie Hermans, Ontwerp-ondernemingsplan Dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden,  

2.In te stemmen met het voorstel t.a.v. Programma Beheer om vooralsnog niet akkoord te gaan 
met de voorlopige resultaten van het Programma Beheer. 

 2 
Vergadering IPO-advies-
commissie Milieu en Water. 

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

Milieu & Waterstaat betreffende Advies Commissie-Hermans 
Aanwijzing AID-ers als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de provinciale 

milieuverordening, Flora- en Faunawet, Beleidslijn "Actief Bodembeheer Rivierbed, 
omgaan met verontreinigd sediment in de grote rivieren", Sociaal beleidskader 
waterschapsbestuurders. 

2.In te stemmen met de Meerjarenafspraak energie-efficiencyverbetering met de 
Kalkzandsteenindustrie met een kanttekening. 

3.T.a.v. het voorstel bij Decentralisatietoets door de Tweede Kamer van het beleidsterrein 
Verkeer en vervoer de provinciale delegatie te mandateren tot standpuntbepaling. 

4.De heer De Boer en De Zeeuw aan te wijzen om de standpunten van het college in te brengen 
in de vergadering van de IPO Adviescommissie Milieu en Waterstaat. 

  3 
Statenvoordracht "Noord-
Hollands Nieuw Emancipa-
tiebeleid". 
 

 
Het college besluit: 
1.Met waardering kennis te nemen van het werk en de inzet van de werkgroep uit provinciale 

staten "Uitwerking Kerntaak Emancipatie". 
2.De voorgelegde concept-statenvoordracht "Noord-Hollands Nieuw Emancipatiebeleid" in 

aangepaste vorm aan Provinciale Staten voor te leggen, strekkende tot een 
koerswijziging in de vorm van het voeren van een gecoördineerd emancipatiebeleid 
door: 

a.het volgen van een projectmatige werkwijze aan de hand van een tweejaarlijks door provinciale 
staten vast te stellen emancipatieprogramma en de vaststelling van het voorlopig 
emancipatieprogramma 1997 - 1999, met de volgende onderwerpen/projecten: 

-project "kwaliteit op de arbeidsmarkt in de sector "zorg"; 
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-project "kwaliteit op de arbeidsmarkt in de sector wegen, verkeer en vervoer"; 
-Veelzijdig Personeelsbeleid, onderdeel provinciaal arbeidsmarktbeleid; 
-project "diversiteit en kwaliteit in Noord-hollandse besturen en starten van een databank; 
-aktiviteiten in het kader van onze voorbeeldfunctie: diversiteit en kwaliteit in eigen 

personeelsbeleid; 
b.het vormgeven van het emancipatiebeleid vanuit de makelaarsrol en met behulp van de 

voorbeeldfunctie, met als richtinggevende thema's: 
- diversiteit en kwaliteit op arbeidsmarkt; 
- deelname aan maatschappelijke besluitvorming; 
- toegankelijkheid van voorzieningen;  
c.ter realisering van het programma drie begrotingsposten beschikbaar te houden: 
-Veelzijdig Personeelsbeleid (begr. no. 0710 21)�   635.000,- 
-Bovengemeentelijke Emancipatie-activiteiten  
(begr. no. 0841 22)         249.000,-      
-Emancipatieprojecten (begr. no. 0165 91)        337.000,- 
d.De uit de begrotingsposten te financieren projecten samenhangend in beeld te brengen in het 

programma, maar de verantwoordelijkheid voor begrotingspost en feitelijke uitvoering 
te laten bij de betrokken portefeuillehouder (voor veelzijdig personeelsbeleid: de porte-
feuillehouder EZ) en de coördinatie van het emancipatiebeleid vorm te geven door de 
voorbereiding en vaststelling van het emancipatieprogramma en de voortgangsbewaking 
daarvan.  

3.De concept-statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de PS-commissie Openbaar 
Bestuur op 29 januari 1997. 

 
 
4 
Beantwoording schriftelijke 
vragen statenlid A.H.M. 
Lauxtermann c.s. inzake 
Olympisch Station. 
 
 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 5 
Raamplan Haarlemmermeer 
Groen. 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de discussie van het Raamplan Haarlemmermeer Groen. 
2.De projectleider te machtigen met direct belanghebbenden over het Raamplan overleg te 

plegen. 
 
6 
Voorinvesteringen t.b.v. de 
toekomstige vertramming van 
de Zuidtangent. 

 
 
Het college besluit: 
1.Een bijdrage te verlenen van maximaal f. 9,8 miljoen inkl. BTW voor de voorinvesteringen 

t.b.v. de toekomstige vertramming van de trajecten op maaiveld van de 1e fase van het 
kerntraject van de Zuidtangent. 

2.De genoemde investering te dekken uit de meevaller van de opcenten motorrijtuigenbelasting 
van de jaren 1995 en 1996 en een klein deel uit 1997, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de staten. 

 
7 
Mandaatverlening aan direc-
tieraad voor: a. individuele 
rechtspositionele beslissin-

 
Het college besluit in principe tot vaststelling van het Mandaatbesluit Personeelszaken onder 
intrekking van het vigerende mandaatbesluit. 
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gen; b. algemene regels van 
personeelsbeleid en uitvoe-
ringsbesluiten. 
 
8 
Sociaal Plan Reorganisatie 
Steunfunctie minderheden 
regio Noord-Holland. 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met inhoud en ondertekening van het Sociaal Plan Reorganisatie Steunfunctie 

Minderheden Regio Noord-Holland, met betrekking tot de inhoud waarvan als 
belangrijkste punten worden genoemd: 

-een werkgelegenheidsgarantie gedurende de looptijd van het sociaal plan (in principe 1 jaar); 
-recht op behoud van de salarisaanspraken behorend bij de huidige functie. 
2.Ter dekking van de kosten van het sociaal plan een bedrag ad f. 175.000,= ten laste van de 

algemene middelen te nemen. 
3.Mw. F.G. van Diepen- Oost te machtigen het sociaal plan te ondertekenen. 

 
 
 

 

  
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
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J. Jansen tel. 023 -5144257 3 
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Y. Koot  tel. 023 -5144283 2 
R. v.d. Veen tel. 023 -5144309 5, 8 
 
 
 
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. 21-01-1997 openbaar 
 
Datum:22-01-1997 
 
Nummer: 
 
Documenttype:GS-verslag openbaar 


