Afdeling/onderwerp

Concept-besluit

1.
Hollands Bloementuin

Het college besluit in principe:
1. in te stemmen met de Voordracht Deelsubsidieverordening Hollands
Bloementuin;
2. De Voordracht Deelsubsidieverordening Hollands Bloementuin ter advies
voor te leggen aan de vergadering van de Statencommissie Economie,
Landbouw en Europa van 8 september 1999 en aan de Statencommissie
Financiδn, strategie en bedrijven op 15 september 1999;
3. De Voordracht Deelsubsidieverordening Hollands Bloementuin aan
Provincale Staten aan te bieden ter vaststelling in hun vergadering van 11
oktober a.s.
4. kennis te nemen van de rapportages van de Co¸peratie Westpolder over
het onderdeel uitbreidingslocatie en de rapportage van de Stichting
Promotie Bollenteelt & Recreatie Kop van Noord-Holland over de
onderdelen dagrecreatie en servicecentrum van het plan Hollands
Bloementuin en dit ter informatie met een positief advies te sturen voor
de vergadering van de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa
op 8 september 1999.

2.
Discussienotitie Streekplan
Noord-Holland-Zuid

Het college besluit:
1. gelet op het unanieme advies van de statencommissie ROB d.d. 15 juli
1999, om de regio Waterland, in tegenstelling tot hun besluit d.d. 22 juni
1999, alsnog toe te voegen aan het streekplangebied NH-Zuid;
2. in te stemmen met de discussienotitie als basis voor het komende externe
overleg met de regio en het op te stellen Plan van Aanpak.

3.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenleden Breunissen,
Bozelie en G¸k aangaande het
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besluit van GS van 13 juli 1999
tot afgifte van een verklaring
van geen bezwaar op grond van
artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor de
bouw van 168 woningen in
Lisserbroek, gemeente
Haarlemmermeer

Het college stelt de antwoorden vast.
4.
Uitgangspunten Regiovisie
Jeugdzorg en instellen
Stuurgroep Regiovisie
Jeugdzorg

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie "Bevindingen gesprekken in de
oriδntatiefase Provinciale Regiovisie Jeugdzorg', waaruit blijkt dat alle
betrokken partijen (jeugdhulpverlening, jeugd-ggz, jeugdbescherming,
gemeenten, onderwijs en provincie) positief staan tegenover en bereid
zijn mee te werken aan de Regiovisie Jeugdzorg;
2. de 'Uitgangspuntennotitie Regiovisie Jeugdzorg' vast te stellen waarmee
besloten wordt tot:
- het opstellen van ΘΘn Regiovisie Jeugdzorg voor Noord-Holland, met een
regionale uitwerking voor de 3 jeugdhulpverleningsregio's (NoordHolland Noord, Kennemerland en 't Gooi);
- die tot doel heeft te komen tot een samenhangende en vraaggerichte
jeugdzorg in de provincie;
- die moet leiden tot concrete resulten, uitmondend in een jaarlijks
activiteitenplan waaraan alle betrokken partijen zich conformeren;
- een proces waarbij extra aandacht besteed wordt aan de rol van de
cliδnten bij de tot stand koming van de beoogde Regiovisie Jeugdzorg;
3. ter voorbereiding van de onder 2 bedoelde Regiovisie Jeugdzorg een
Stuurgroep Regiovisie Jeugdzorg in te stellen voor de periode van 1
september 1999 tot 31 december 2000 en de portefeuillehouder Zorg te
mandateren de leden van de Stuurgroep te benoemen;
4. de besluiten ad 2 en 3 ter informatie voor te leggen aan de PS-commissie
ZWC in de vergadering van 15 september 1999, als vervolg op het in
februari 1999 genomen besluit over de uitvoeringstrajecten Regiovisies
in de Zorg, waarvan het Plan van Aanpak Regiovisie Jeugdzorg
onderdeel uitmaakt;
5. de regiovisie af te stemmen met de visies die worden ontwikkeld in het
ROA en aangrenzende regio's in andere provincies.

5.
Nota
Patiδnten/Consumentenbeleid
2002-2004
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Het college besluit:
1. kennis te nemen van het eindrapport van het evaluatieonderzoek
naar het provinciale patiδnten/consumentenbeleid 1997-1999 met
betrekking tot de Regionale Patiδnten/Consumenten Platforms
(RPCP's) door het Verweij Jonker Instituut;
2. in principe in te stemmen met bijgevoegde nota "provinciaal
patiδnten/consumentenbeleid 2000-2004" met als hoofdpunten van
beleid:
a. bij te dragen aan verdere versterking van de positie van
zorgvragers in het belang van een effectieve participatie in zorg
(gerelateerd) beleid in de regio door versterking van de positie van
RPCP's als aanspreekpunt en spreekbuis en functioneren van de
RPCP's als platform van samenwerkende zorgvragersorganiaties;
b. actieve participatie van zorgvragersorganisaties in provinciaal
beleid te bevorderen, met name bij regiovisies, door de RPCP's aan
te spreken op co¸rdinatie, informatie en ondersteuning van
zorgvragersorganisaties ten behoeve van collectieve
beleidsbeinvloeding;
c. structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie voor de zes
Noordhollandse RPCP's met â 50.000,- per RPCP, in totaal â
300.000,- met ingang van 2000 voor verdere versterking en
professionalisering van hun organisatie en continuering van het
jaarlijkse budget voor projectsubsidies RPCP's van â50.000,-;
d. faciliteren van de RPCP's voor extra taken, voortvloeiend uit
regiovisies via de budgetten voor regiovisies;
e. wijziging van de "tijdelijke regeling projectsubsidies RPCP's"
waardoor het provinciale samenwerkingsorgaan van de RPCP's, de
Noordhollandse Patiδnten/Consumenten Platforms (NHPP) een
rechtstreeks beroep kan doen op deze regeling;
f. beeÇndiging van de subsidie ten behoeve van specifieke
belangenbehartiging door de Landelijke Organisatie Clientenraden
ouderenzorg en de Federatie van Ouderverenigingen, per 2002,
waarbij in overleg met betrokken organisaties de mogelijkheid
wordt bezien tot doorbetaling van het volledige subsidiebedrag voor
input bij collectieve belangenbehartiging/beleidsbeÇnvloeding door
of namens RPCP's en samenwerking binnen de RPCP's gedurende
de afbouwperiode bezien zal worden;
g. voorbereiding van besluitvorming over inzet van de in 2002
daardoor beschikbare middelen voor in principe collectieve
participatie bij regiovisies en;
h. handhaving van de omvang van het subsidiebedrag ten behoeve
van belangenbehartiging en advisering in relatie tot provinciaal
beleid door de Samenwerkende Bonden van Ouderen in NoordHolland, waarbij activiteiten en projecten in het kader
belangenbehartiging mede input leveren voor samenwerking met
RPCP's en input voor beleidsbeÇnvloeding op zorg(gerelateerde)
terreinen door RPCP's;
i. opdracht te geven aan de afdeling ZWC/bureau OV tot evaluatie
van de effectiviteit van het beleid en toetsing van effectiviteit en
efficiency van de RPCP's, waaronder NHPP en de SBO in 2003 ter
ondersteuning van politieke besluitvorming over de voortzetting van
subsidiering;
j. af te zien van evaluatie van de FVO;
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3. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake
de vaststelling van het provinciale patiδnten/consumentenbeleid
2000-2004 in principe vast te stellen;
4. de nota "het provinciale patiδnten/consumentbeleid 2000-2004",
de statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te
leggen aan de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur;
5. de GS-commissie te machtigen om de nota, de statenvoordracht
en het ontwerp-besluit na gebleken instemming van de commissie
Zorg, Welzijn en Cultuur aan PS aan te bieden voor behandeling op
8 november a.s.

6.
Vragen van de
Rekeningencommissie over de
provinciale jaarrekening 1998

Het college besluit:
1. de vragen en verzoeken om toelichting van de Rekeningencommissie
over de provinciale jaarrekening 1998 te beantwoorden volgens de
concept-brief;
2. een afschrift van de brief aan de Rekeningencommissie ter kennis te
brengen van de fractievoorzitters.

7.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenleden inzake het
beleggingsbeleid van de
gemeenten in Noord-Holland

Het college stelt de antwoorden vast.
8.
Vragen D. Graatsma inzake
benoeming van de heer
G.J.A.M. Nijpels tot
waarnemend burgemeester van
Uitgeest

Het college stelt de antwoorden vast.
9.
Transportvergunning nucleair
afval van de HFR (ECN) te
Petten
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Het college besluit in te stemmen met de conceptbrief aan de minister van
VROM en de brief in afschrift te sturen aan het college van B&W van de
gemeente Zijpe.
10.
Grensbeschrijving nieuwe
gemeente Bergen

Het college besluit de grenzen van de nieuwe gemeente Bergen volgens de
bestaande buitengrenzen van de huidige gemeenten Bergen, Egmond en
Schoorl vast te stellen met dien verstande, dat het grensbeloop tussen de
huidige drie gemeenten komt te vervallen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
P.Heemskerk
R.v.d.Veen tel.
M.van Kanten
K.van Rijn tel.

tel. (023) 514 40 10
(023) 514 43 09
6, 7
tel. (023) 514 42 11
(023) 514 40 45
1, 9
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2, 3, 4, 5, 10.

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd 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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