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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 22 december 1998
Onderwerp

1
Millenniumproject

2
Uitvoering en evaluatie Plan
Verzorging en Verpleging

3

Besluit

Het college besluit:
a. Ten aanzien van de Kwartaalrapportage:
I.Accoord te gaan met de kwartaalrapportage.
b.Ten aanzien van de voorlopige finaniële verantwoording en vooruitblik:
I.Kennis te nemen van de voorlopige financiële verantwoording over het jaar 1998 van het
project Millennium
II.Kennis te nemen van de vooraankondiging van aanvraag van extra budget voor het jaar 1999
bovenop het toegekende totaalbudget van 2,6 miljoen voor de jaren 1998 tot en met
2000
III.Kennis te nemen van de vooraankondiging van de consequenties van de besluiten van de
Stuurgroep Millennium d.d. 30 november 1998 en 15 december 1998 ten aanzien
van de versnelde invoering van Windows NT als spinn-off van het
Millenniumproject en de conform de wensen van GS van het Project Millennium te
scheiden behandeling daarvan.
Het college besluit:
1.Uitvoering te geven aan motie 24-2 van R.van Wijk door de evaluatie van het Plan verzorging
en verpleging ter hand te nemen;
2.Aan de evaluatie een traject te koppelen van opstellen van de regiovisie ingevolge de
Overgangswet verzorgingshuizen;
3.Het projectplan "Evaluatie Plan 1997 t/m 2000 / regiovisie verzorging en verpleging t/m
2000" vast te stellen en de daarin verwoorde keuzes te accorderen, onder meer:
a.om Reinoud Adviesgroep op te dragen het plan te evalueren, en daarbij een actueel overzicht te
geven van beleidsvisies/standpunten en discussies van de belangrijkste actoren op het
terrein van de ouderenzorg als input voor een notitie van uitgangspunten;
b.bijstelling van het WBO-plan Amsterdam in te passen in het proces van evaluatie
/regiovisie;
c.de WZV-regio als schaal te hanteren;
d.voor de facilitering van het proces een bedrag van max.f 850.000,- beschikbaar te stellen, te
dekken uit de rente-inkomsten voor ouderenvoorzieningen, met dien verstande dat over
de personele inzet nog nader zal worden besloten in het kader van de bespreking van de
formatie van de afdeling WZC;
e.een contactgroep in te stellen voor de relatie met de regiocommissies;
f.voor de coördinatie en aansturing van het beleid een projectgroep in te stellen;
g.afdeling ZWC aan te wijzen als opdrachtnemer en de projectleider uit die afdeling te
recruteren;
4.De uitvoering van het Plan verzorging en verpleging t/m 2000 tot provinciale taak te blijven
rekenen;
5.De commissie zorg over uw voorlopig besluit te horen;
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Bestuurlijke toekomst
IJmond.

Het college besluit:
1.in beginsel in te stemmen met het verlenen van goedkeuring aan de door de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Castricum en Uitgeest vastgestelde gemeenschappelijke
regeling 'Gewest IJmond'.
2.onder 1. bedoelde besluit om commentaar voor te leggen aan de Statencommissie Openbaar
Bestuur van d.d. 27 januari 1999;
3.de GS-commissie Openbaar Bestuur mandaat te verlenen om, behoudens bij zwaarwegend
commentaar van de commissie voor Openbaar bestuur, goedkeuring te verlenen aan de onder
1. bedoelde gemeenschappelijke regeling.

4
Percentage open water in de
Schagerkogge

5
Lijst (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
-De Trompet te Heemskerk
- Buitenveld te Stede Broec
- Molenwijk II te
Heerhugowaard

6
Herziening van de inrichting
van de afdeling Milieubeheer
en Bodemsanering

Het college besluit een voorlopig standpunt vast te stellen.

Het college besluit over genoemde plannen.

1.In te stemmen met het voorstel van de Directieraad tot samenvoeging van de volgende bureaus
van de afdeling Milieubeheer en Bodemsanering:
Samen te voegen "oude"Samengevoegd tot het
bureaus"nieuwe" bureau
Procesindustrie enIndustrie
Metaalindustrie
Afvalverwijdering enAfvalverwerking
Afvalrecycling
Bodemsanering Noord enBodemsanering
Bodemsanering Zuid
2.Op grond van artikel 1, 5e lid van de Verordening omtrent de ambtelijke organisatie van de
provincie Noord-Holland, de Statencommissie Middelen over dit besluit te informeren.

3
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 22 december 1998
Onderwerp

Besluit

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
L. Nijsten tel. (023) 514 40 874
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 09
M. van Kanten
K. van Rijntel. (023) 514 40 455

1, 3
2
tel. (023) 514 42 116

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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