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1. 
Voorfinanciering ontwerp- en
besteksvoorbereiding  HOV
Hilversum

Het college besluit:
1. Met het oog op de afloop van de De Boer-regeling in principe de

bereidheid uit te spreken voorfinancieringen te doen ten behoeve van de
voorbereiding van projecten, om zodoende volledige benutting van deze
middelen zoveel mogelijk te verzekeren, maar hierover van geval tot
geval nader te beslissen;

2. In het geval van de projecten busbanen “HOV-zuidoost en HOV-Noord:
•  aan de gemeente Hilversum een bijdrage te verstrekken van maximaal fl.

500.000,- ten behoeve van de dekking van het tekort in de
voorbereidingskosten;

•  de bijdrage te bepalen op maximaal 50% van de door de gemeente te
maken kosten.

3. Aan het vorenstaande de conditie te verbinden dat bij een  negatieve
beslissing van de gemeenteraad van Hilversum (7 juni a.s.) de onder 1
uitgesproken bereidheid vervalt en voorgefinancierde bedragen dienen te
worden terugbetaald;

4. De kosten voorlopig te dekken op de begrotingspost 0308 31 (De Boer-
regeling, provinciale bijdrage) en daarbij te bepalen dat mocht het project
(deels) geen doorgang vinden de kosten niet worden afgeschreven ten
laste van de algemene middelen, maar worden gedekt vanuit het
Provinciaal Infrastructuurfonds (PIF);

5. Een nadere rapportage over de voortgang van de De Boer-projecten af te
wachten;

6. De statencommissie WVV te informeren over het besluit.

2.
Notitie Alton III,
Heerhugowaard

Het college besluit de memo/notitie over Alton III in de gemeente
Heerhugowaard  aan de Statencommissie ROB door te geleiden ter
behandeling in de vergadering van 13 april 2000.

3.
FINH-bijdrage in meerkosten
therapiebad  “Jan van Galen”
te Amsterdam

Het college besluit:
1. in beginsel aan Provinciale Staten in het kader van het

Voorjaarsbericht 2000 voor te stellen:
a. Aan het Stadsdeel De Baarsjes-Amsterdam een

investeringsbijdrage te verstrekken van maximaal ƒ
4.000.000,-- in de meerkosten die gemoeid zijn met de bouw
van een overdekt therapiezwembad binnen het nieuw te
bouwen combi-zwembadcomplex op het terrein van het
huidige “Jan van Galen”- openluchtzwembad;

b. Het onder a. genoemde bedrag, zijnde inclusief de eventueel
verschuldigde omzetbelasting, ten laste te brengen van het
Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH);

c. De bijdrage onder te brengen bij het beleidsdoel Sociale
Infrastructuur Ouderenvoorzieningen zoals genoemd in
motie 55-33, aangenomen door Provinciale Staten dd. 15
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d. Te bepalen dat het onder a. genoemde bijdrage aangewend
dient te worden voor de gehele en volledige realisering van
het eveneens onder a. bedoelde therapiebad, op basis van de
onderliggende inhoudelijke en financiële onderbouwing
zoals omschreven in de brieven, inclusief bijlagen, van het
Stadsdeel De Baarsjes d.d. 7 oktober 1999, PAZ-nummers
99/6030 en 99/6031.

e. Gedeputeerde Staten te machtigen om de besluiten, zoals
hierboven geformuleerd, ten uitvoer te brengen en eventueel
daarbij nadere randvoorwaarden te stellen.

2. het onder 1. genoemd voorstel om advies voor te leggen aan
respectievelijk de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur op
12 april a.s. en de Statencommissie voor Financiën, Strategie en
Bedrijven op 19 april a.s.

4.
Burgerhuis 55+ 1. Het college besluit in te stemmen met het projectplan 55+ en daarmee

met de organisatie van het eerste burgerhuis. Dit burgerhuis is gericht op
55+-ers en zal – waarschijnlijk – eind mei/begin juni plaatsvinden in
West-Friesland.

2. De commissie FSB te informeren.

5.
Bedrijfsplan 2000 NV
Afvalzorg

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met bijgevoegde concept-voordracht.
2. Te voldoen aan  het verzoek om nadere toelichting over bedrijfsplan en

interne reorganisatie bij Afvalzorg door een presentatie in de mei-
vergadering van de commissie FSB, onder uitnodiging van de leden van
de commissie MWG.

6.
Ontwerp Voorjaarsbericht
2000

Het college besluit:
1. Met wijzigingen het voorgelegde ontwerp-Voorjaarsbericht vast te stellen;
2. De portefeuillehouder Financiën te mandateren om de overige

besluitvorming van het college van heden, 4 april, voorzover relevant
voor dit Voorjaarsbericht, in het ontwerp Voorjaarsbericht te verwerken.

3. Het ontwerp-Voorjaarsbericht direct na de vaststelling van het college, toe
te zenden aan alle leden van Provinciale Staten;

4. Het ontwerp-Voorjaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de
Commissie Financiën, Strategie en Bedrijven op 19 april a.s.

7.
Werkwijze
Onderzoeksprogramma 2000
en 2001

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de werkwijze Onderzoeksprogramma 2000;
2. kennis te nemen van de werkwijze Onderzoeksprogramma 2001.
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8.
Plan van Aanpak Streekplan
Noord-Holland Zuid

Het college besluit het Plan van Aanpak voor het Streekplan Noord-Holland
Zuid vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 1
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7
S.Nederend tel. (023) 514 42 83 4
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 2
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 8,
S.Raben tel. (023) 514 40 07 3, 5

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. 04-04-2000 openbaar
Datum:04-04-2000


