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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND
van 24 november 1998
Onderwerp

1
Statenvoordracht inzake
delegatie door PS aan GS van
de vaststelling van het advies
plan van scholen voortgezet
onderwijs 2000-2002.

2
Prestatieplannen 1999 voor
het Steunfunctiewerk in de
provincie Noord-Holland

3
Voordracht en ontwerpbesluit
tot wijziging van het
Kiesreglement waterschappen
Noord-Holland
4
Derde voortgangsverslag
bestuurlijke informatie
Provincie Plus

5
Aanwending BBLcompensatiegronden

Besluit

Het college besluit:
1.De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit in principe vast te stellen, inhoudende
dat aan provinciale staten wordt voorgesteld aan het college van gedeputeerde staten te
delegeren de vaststelling van het advies plan van scholen voortgezet onderwijs 2000-2002
na gebleken instemming van de commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
2.De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de Commissie voor
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de prestatieplannen voor 1999 zoals die zijn ontvangen van de
steunfunctie-instellingen Stichting Instituut voor ondersteuning van Maatschappelijke en
Culturele Ontwikkeling in Noord-Holland (IMCO), Stichting Pyloon, Stichting
Sportservice Noord-Holland, Stichting het Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI), de
Amsterdamse Federatie Steunfuncties Minderheden (AFSM) en Stichting Multiple Choice.
2.Aan de onder 1. genoemde instellingen het subsidiebedrag zoals dat voor elk van die
instellingen is opgenomen in de provinciale begroting voor 1999 in principe toe te kennen.
3.De prestatieplannen 1999 te beschouwen als een raamovereenkosmt waarbinnen afspraken
worden gemaakt over invulling, prioriteitstelling en voortgang van activiteiten en projecten,
en over de daarop toe te passen resultaat- en/of effectmeting.
4.De bovengenoemde besluiten voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor
Maatschappelijk Welzijn en Cultuur (PS-cie. MWC) in haar vergadering van 17 december
1998.
Het college besluit:
1.De voordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van het Kiesreglement
waterschappen Noord-Holland in principe vast te stellen.
2.Over te gaan tot terinzagelegging/toezending om commentaar aan Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten van het onder 1. bedoelde ontwerpbesluit.
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de notitie: "derde voortgangsverslag bestuurlijke informatie Provincie
Plus".
2.De notitie ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie Middelen.

Het college besluit:
1.De door BBL oorspronkelijk voor het Strategisch Groenproject aangekochte gronden van de
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Besluit

Alkemadehoeve in
Haarlemmermeer t.b.v. HSLzuid

Alkemadehoeve onder voorwaarden beschikbaar te stellen voor het door de Stivas opgestelde
verkavelingsplan ten behoeve van de Hoge Snelheidslijn-Zuid.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10
L. Nijsten tel. (023) 514 40 875
M. van Kanten
S. Rabentel. (023) 514 40 071, 2

4
tel. (023) 514 42 113

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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