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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 2 mei 2000

Onderwerp
1.
Financieel beleid

Besluit
Het college stelt t.b.v. het beleidsdebat in PS van 8 mei een notitie inzake de
financiële positie van Noord-Holland per mei 2000 vast.
Het college machtigt de portefeuillehouder financiën tot voorbereiding van een
statenvoordracht voor PS van juni 2000 over verruiming van het
beleggingsmandaat van maart 1994.

2.
Beantwoording schriftelijke
vragen van statenlid De Baat
(VVD) inzake sponsoring
Vitesse door NUON
3.
Vaststelling van de ontwerpjaarrekening Algemene dienst
over 1999

4.
Kaderovereenkomst exploitatie
Zuidtangent

5.
Decentralisatie stadsgewestelijk
spoorvervoer in de
Noordvleugel

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. de ontwerp-jaarrekening van baten en lasten van de provincie over 1999
met de daarbij behorende toelichting en bijlagen vast te stellen;
2. de ontwerp-voordracht aan Provinciale Staten (c.q. de geleidebrief) met
het ontwerp-besluit bij de rekening vast te stellen met verwijzing naar het
nog vast te stellen jaarverslag;
3. bedoelde stukken, gecompleteerd met alle daarbij behorende bijlagen, in
handen te stellen van de Rekeningencommissie;
4. de ontwerp-voordracht ter behandeling te zenden aan de Commissie
Financiën, Strategie en Bedrijven.
Het college besluit in principe:
1. in te stemmen met medeondertekening door de provincie van de
zogenaamde kaderovereenkomst Zuidtangent.
2. Het lid van het college, de heer H.S.de Boer te machtigen deze
overeenkomst, namens de provincie, mede te ondertekenen.
3. Gegeven aard en strekking van het besluit af te zien van het voorleggen
van het besluit aan provinciale staten.
4. Nadere voorstellen over het te formeren gezamenlijk opdrachtgeverschap
en de organisatie van beheer en onderhoud en bekostiging daarvan af te
wachten.
5. De statencommissie WVV advies te vragen over het besluit.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de brief van het Presidium RegioNet
incl. het voorstel om de laatste zin 1e alinea scherper te formuleren;
2. Deze brief te laten ondertekenen door de portefeuillehouder Wegen,
verkeer en vervoer.
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6.
Pre-advies GS inzake
inhoudelijk initiatiefvoorstel
GroenLinks “Stimulering
Internationale Samenwerking”.

7.
Duurzame Inrichting
Bedrijventerreinen,
voortgangsrapportage 1999

8.
Richtlijnen Trajectnota/MER
Zeepoort IJmond

9.
Meerjarenprogramma voor de
verdeling van de gelden
beschikbaar gesteld in het kader
van de motie 55-36A “extra
investeringen
fietsinfrastructuur”

Besluit

Het college besluit:
Het inliggende preadvies vast te stellen, inhoudende :
1.
Dat ontwikkelingssamenwerking geen kerntaak van de provincie is.
Dat de provincie wel de haar ter beschikking staande deskundigheid
beschikbaar stelt voor projecten die voorzien in de eerste
levensbehoeften, zoals water en verlichting, van landen in de Derde
Wereld. Binnen deze kaders het aan het oordeel van de Staten over te
laten om de naam van de onderhavige begrotingspost te wijzigen.
2.
De hoogte van dit budget aan het oordeel van de Staten over te laten.
3.
De tot nu toe gehanteerde beleidsuitgangspunten en de criteria voor
de keuze van een bepaald project te handhaven.
4.
Het preadvies met het initiatiefvoorstel te behandelen in de PSvergadering van 8 mei 2000.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voorgangsrapportage Duurzame
bedrijventerreinen 1999.
2. De gevolgde aanpak, zoals beschreven in de rapportage, te continueren in
2000.
3. De voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden aan PS cie
MW&G en ELE, en dit te laten begeleiden met een korte presentatie.

Het college besluit:
1. De gewijzigde richtlijnen voor de Trajectnota/milieu-effectrapport (MER)
Zeepoort IJmond vast te stellen;
2. Bijgevoegde brief aan de minister van V&W als coördinerend bevoegd
gezag in de mer-procedure te laten uitgaan waarin de opvattingen van het
College over de wijzigingen in de richtlijnen en de vertraging in de
vaststellingsprocedure, kenbaar worden gemaakt en deze brief in afschrift
aan de minister van VROM te zenden.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht “Meerjarenprogramma voor de verdeling van de
gelden beschikbaar gesteld in het kader van de motie 55-36A “extra
investeringen fietsinfrastructuur”en het bijgehorende ontwerpbesluit
voorlopig vast te stellen;
2. Voor 2000 f.2.149.500 beschikbaar te stellen en deze te dekken ten laste
van het PIF;
3. De dekking voor 2001 f.2.850.500,- voor 2002 4 mln en voor 2003 5 mln
aan de orde te stellen bij de begrotingsdiscussie 2001;
4. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan
de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer.
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10.
Wijzigingen dienstregeling
streekvervoer Connexxion regio
Noordwest.

11.
Verkenning ondergrondse
verbinding A6-A9

12.
Voortgangsrapportage
Programma Herstructurering
Bedrijventerreinen NoordHolland 1998-2002

13.
Beslissing omtrent
bestemmingsplan “LijndenOost”

Besluit

Het college besluit:
1. De op 28 maart 2000 ingediende wijzigingsvoorstellen van het
streekvervoer van Connexxion regio Noordwest voor de dienstregeling
2000/2001 voorlopig goed te keuren.
2. De wijzigingsvoorstellen voor te leggen aan de Statencommissie WVV op
19 mei a.s.
3. Na behandeling van de voorstellen in de Statencommissie WVV de
portefeuillehouder te machtigen de voorstellen definitief vast te stellen
voor de periode tot en met 9 juni 2001.
4. De portefeuillehouder te machtigen eventuele kleine tussentijdse
wijzigingen van de dienstregeling streekvervoer vast te stellen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept-rapport Nut& Noodzaak
2. Kennis te nemen van het concept-rapport Randvoorwaarden
3. in te stemming met de voorgestelde procedure voor besluitvorming en
aanbieding aan de ministers van V&W en VROM
4. de beide concept-rapporten en de beschreven procedure voor
besluitvorming en aanbieding aan de ministers voor advies voor te leggen
aan de PS-Commissie Verkeer en Vervoer, met uitnodiging van de PSCommissie ROB

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Programma
Herstructurering Bedrijventerrein Noord-Holland 1998-2002’
2. de gevolgde aanpak te continueren in 2000;
3. de voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden aan de
statencommissies ELE en MW&G en dit laten begeleiden door een korte
presentatie.

Het college besluit:
1. Reclamant genoemd onder a. mee te delen, dat de bedenkingen geen
aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig
plandeel;
2. reclamanten genoemd onder b. mee te delen, dat hun bedenkingen
buiten beschouwing zijn gelaten;
3. goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van 30
september 1999 nr. 344 tot vaststelling van het bestemmingsplan
“Lijnden-Oost”, met uitzondering van:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

5.

artikel 3, eerste lid, sub b.
artikel 3, derde lid, sub a.2. de woorden “de aangegeven grenzen
tussen de zones kunnen bij de realisering van het plan worden
verschoven”;
artikel 3, derde lid sub d.2 het woord “Kantoren” en het bepaalde bij
a.;
artikel 4, derde lid sub a.1. de woorden “in de uitwerking zal een
vrijstellingbepaling voor burgemeester en wethouders worden
opgenomen voor een grotere oppervlakte per bouwperceel ten
behoeve van complexgewijze bebouwing.”;
artikel 4, derde lid sub a.2. de woorden “de aangegeven grenzen
tussen de zones kunnen bij de realisering van het plan worden
verschoven”;
artikel 4, derde lid sub d.2. de woorden “Kantoren en” en onder a. de
woorden “De gezamenlijke vloeroppervlakte … (tot en met) … mag
worden gerealiseerd.”;
artikel 6, derde lid sub d.1.het woord “Kantoren” en het bepaalde bij
a;
artikel 6, zesde lid de woorden “juncto artikel 1 onder 21”;
artikel 9, derde lid sub b.1 de woorden “de aanduiding
‘ontsluitingsweg’ … (tot en met) … redenen gewenst is.”;
artikel 10, derde lid sub b.1. de woorden “de aanduiding
‘ontsluitingsweg’ … (tot en met) … redenen gewenst is.”;
artikel 11, vierde lid, sub 1.a;
artikel 11, vierde lid sub 1.1.a;
artikel 11, vierde lid sub 1.1.b de woorden “van woningen en/of”;
artikel 11, vierde lid sub 1.1.c, eerste zin de woorden “zowel
woningen als”;
artikel 11, vierde lid sub 1.1.c, eerste streepje de woorden “van
woningen en”;
artikel 11, vierde lid sub 1.2.a, eerste streepje de woorden “alsmede
met de, na toepassing van de onderhavige wijzigingsbevoegdheid,
toegelaten woningen”;
artikel 11, vierde lid sub 1.2.a, tweede streepje: geheel;
artikel 11, vierde lid sub 1.2.c.1;
artikel 11, vierde lid sub 1.3.a.1 geheel;
artikel 11, vierde lid sub 1.3.b.1 geheel;
artikel 11, vierde lid sub 1.4.a geheel;
in verband met artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening mede te delen dat herziening van het bestemmingsplan op
de in de considerans onder locatiebeleid aangegeven aspecten
noodzakelijk is;
te bepalen dat de vaststelling van het nieuwe plan moet geschieden
binnen de termijn van een jaar, tenzij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige
voorziening treft waarbij deze verplichting wordt gestuit.
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14.
Verordening stedelijke
vernieuwing Noord-Holland
2000 en traject naar verdere
afspraken over stedelijke
vernieuwing

15.
Beantwoording schriftelijke
vragen van statenlid
K.Breunissen (GroenLinks)
16.
Concept ontwerp Provinciaal
Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot
en met 2004

Besluit

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit behelzende de
vaststelling van de Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland
2000 in principe vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan
de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.
3. Bij de inzet van de gelden van de provinciale stimuleringsregeling
stedelijke vernieuwing de rechtstreekse gemeenten (Amsterdam, Alkmaar,
Haarlem en Zaanstad) niet uit te sluiten.
4. In aansluiting op de besluitvorming over de gemeentelijke programma’s
de mogelijkheden te inventariseren om uit bestaande regelingen of via
voorstellen aan Provinciale Staten waar nodig extra middelen vrij te
maken voor projecten, die passen binnen de provinciale criteria uit het
beleidskader.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a. In te stemmen met het concept-ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg
2001 tot en met 2004 (Beleidsplan) waarin is aangegeven hoe de middelen
voor taken op het gebied van de jeugdhulpverlening door de uitvoerders en
samenwerkingsverbanden zullen worden ingezet, en in dit kader te
besluiten:
1. De door de rijksoverheid ter beschikking te stellen middelen 2001
voor de Bureaus Jeugdzorg, het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling en voor de capaciteitsproblemen te verdelen;
2. In 2001 incidenteel voor de drie regionale Bureaus Jeugdzorg en
Advies en Meldpunt Kindermishandeling in totaal ƒ 275.000,-- ter
beschikking te stellen uit de in voorafgaande jaren niet-bestede
incidentele middelen doeluitkering jeugdhulpverlening ten einde een
evenwichtige groei van het budget mogelijk te maken;
3. Er naar te streven per 1 januari 2001 de activiteiten en de daarbij
behorende budgetten op het gebied van preventie en vrij toegankelijke
ambulante jeugdhulpverlening over te hevelen van de MFO’s naar de
Bureaus Jeugdzorg en deze termijn zonodig te verlengen tot uiterlijk 1
januari 2002. Hierover in het ontwerp Beleidsplan een besluit te
nemen;
4. Voor de pleegzorg in de regio Noord-Holland Noord een toeslag van
maximaal ƒ 600,-- per plaats beschikbaar te stellen om de problemen
met de bekostiging en de daaruit voortvloeiende problemen met de
wachtlijst voor de pleegzorg in deze regio op te lossen;
5. In 2001 incidenteel een bedrag van ƒ 450.000,- uit in de voorafgaande

6

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 2 mei 2000
Onderwerp

Besluit
jaren niet-bestede incidentele middelen in de doeluitkering
jeugdhulpverlening te bestemmen voor experiment(en) op het gebied
van kwaliteit in de pleegzorg en deze middelen over een periode van
drie jaar beschikbaar te stellen;
6. Aan alle instellingen voor de in eigendom zijnde gebouwen die
worden gebruikt voor de jeugdhulpverlening een bedrag beschikbaar
te stellen voor de dotatie groot onderhoud waarvan de berekening
aansluit bij de subsidie 2000 en initiatieven te nemen tot aanpassing
van de regelgeving op dit punt;
7. In 2001 opnieuw ƒ 120.000,- beschikbaar te stellen voor de stijging
van exploitatielasten als gevolg van goedgekeurde investeringen;
8. De innovatiesubsidie ten bedrage van ƒ 400.000,- wederom in te
zetten voor projecten die tot doel hebben het lokaal en provinciaal
jeugdbeleid beter op elkaar af te stemmen;
9. Voor het oplossen van knelpunten bij plaatsing in voorzieningen het in
2000 gestarte experiment in Noord-Holland Noord in 2001 voort te
zetten en een flexbudget van ƒ 400.000,- beschikbaar te stellen;
10. Te onderzoeken welke mogelijkheden wij hebben om instellingen ook
te compenseren voor prijsstijgingen in het zorgaanbod en de
vervoerskosten en het ontwerp Beleidsplan daar een besluit over te
nemen.
b. Het concept ontwerp-Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 voor te
leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar
vergadering van 10 mei 2000 en de commissie te vragen in te stemmen met
het vrij geven van het concept ontwerp Beleidsplan voor inspraak en
overleg;
c. In afwijking van de Subsidieverordening jeugdhulpverlening NoordHolland 1998 de inspraaktermijn te vervroegen zodat er inspraak op het
beleidsplan mogelijk is van 15 mei tot en met 16 juni 2000.

17.
Deelname aan Actieplan
Cultuurbereik

Het college besluit:
1. de staatssecretaris voor Cultuur de heer F. van der Ploeg mede te delen
dat de provincie Noord-Holland in beginsel, onder voorbehoud van
goedkeuring door Provinciale Staten, zal deelnemen aan het Actieplan
Cultuurbereik voor de periode 2001-2004;
2. aan Provinciale Staten van Noord-Holland voor te stellen voor 2001 een
bedrag van afgerond f 1.689.000,-- en voor de periode 2002-2004
jaarlijks een bedrag van afgerond f 2.340.000,-- beschikbaar te stellen
voor het Actieplan Cultuurbereik. Het Ministerie stelt dan, bij wijze van
1:1 matching, voor de decentrale uitvoering van het plan gedurende deze
periode dezelfde bedragen beschikbaar;
3. de definitieve afweging van dit voorstel te laten plaatsvinden bij de
begrotingsbehandeling voor 2001 met doorwerking naar de jaren 2002 t/m
2004;
4. het voorstel ter advisering voor leggen aan de statencommissie ZWC op 7
juni 2000;
5. bij positief advies van genoemde statencommissie de afdeling ZWC de
opdracht te geven, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, een
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plan van aanpak en een programma voor de uitvoering van het Actieplan
op te stellen.

18.
Statenvragen van de heer
C.F.Poulie (GroenLinks) inzake
Regionale televisie i.c. de
samenwerking tussen TVNH en
AT5

Het college stelt de antwoorden vast.

19.
Startnotitie Sociaal Beleidskader Het college besluit:
1. De (te wijzigen) tekst van de (bijgevoegde) startnotitie Sociaal
Beleidskader vast te stellen en deze voor discussie vrij te geven, met de
intentie om:
a) de in die startnotitie geschetste verbreding van de provinciale welzijnstaak
als uitgangspunt te kiezen voor de beleidsontwikkeling;
b) daartoe een Sociaal Beleidskader 2001 – 2004 op te stellen.
c) Gelijktijdig de inhoudelijke uitwerking van dat beleidskader vorm te
geven in een meerjarig uitvoeringsprogramma Welzijn.
2. De onder 1. bedoelde startnotitie voor advies voor te leggen aan de
Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur dd. 10 mei 2000.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D. Cardozo
P. Heemskerk
L. Nijsten
R. v.d. Veen
M. van Kanten
S. Raben

tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 40 87
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07

4, 5, 8, 9, 10, 11.
6.
7, 12.
1, 2, 3.
13, 14, 15.
16, 17, 18, 19.

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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 02-05-2000 openbaar
Datum:02-05-2000

