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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND op 7 maart 2000

Onderwerp

Besluit

1.
Beroep tegen de PKB Nationaal Het college besluit het reeds bij de Raad van State ingediende beroepschrift
ruimtelijk beleid, periode 1995- aan te vullen door een brief met daarin de gronden.
2010
2.
Uitgangspunten voor een
provinciaal arbeidsmarktbeleid
“Aan ’t werk voor werk”

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van inliggende nota “Aan ’t Werk voor Werk”,
uitgangspunten voor een Provinciaal Arbeidsmarktbeleid;
2. In jaarprogramma’s in samenwerking met de partners te kiezen voor
specifieke aandachtsgebieden;
3. In principe in te stemmen met de uitgangspunten van het nieuwe
provinciale arbeidsmarktbeleid, te weten:
Het opzetten van een dialoog met de arbeidsmarkt actoren
door het inrichten van een provinciaal Arbeidsmarkt-Plein.
Onderwijs, als belangrijke brugfunctie naar de arbeidsmarkt.
Intensieve aandacht voor:
+
de uitvoering van de wettelijke adviestaken van de
provincie inzake onderwijs (ex art 66 en 75 WVO:
advisering over fusies en Plan van Scholen);
+
stimuleren van de aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt;
+
aandacht voor het probleem van voortijdige
schoolverlaters;
Het voeren van een integraal provinciaal arbeidsmarktbeleid,
waarbij een eerste pilot wordt opgezet omtrent
werkgelegenheid in de Zorgsector;
Het ontwikkelen van een provinciaal startersbeleid;
De uitvoering van het beleid vindt plaats via Veelzijdige
ArbeidsmarktProjecten (VAP’s).
4. Nadere voorwaarden te formuleren met betrekking tot de besluitvorming
over de VAP’s in een deelverordening Arbeidsmarktbeleid, waarin
opgenomen:
Dat de provincie een actievere rol wil spelen bij de
initiëring, vorming en uitvoering van projecten, geënt op de
premisse dat het arbeidsmarktbeleid zich richt op de
oplossing van de binnen de beleidskaders geïdentificeerde
maatschappelijke vraagstukken;
kwantitatief meetbare output;
meer aandacht voor de outcomes van projecten;
tussentijdse financiële controle door een onafhankelijke
instantie.
5. Kennis te nemen van de verwachte overschrijding van het budget 2000 van
Veelzijdige ArbeidsmarktProjecten;
6. Aan PS voor te stellen om bij het voorjaarsbericht ƒ 1.265.000,- extra
budget te ramen, waarvan ƒ 400.000,- ten behoeve van de uitvoering van
het integraal arbeidsmarktbeleid, indien de begroting dit toestaat;
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7. Aan PS voor te stellen om een extra formatieplaats te creëren ten behoeve
van de uitvoering van het nieuwe arbeidsmarktbeleid;
8. De nota “Aan ’t Werk voor Werk” voor te leggen aan de gezamenlijk te
houden commissievergadering van de statencommissies OOPO en FSB op
15 maart 2000 en de besluiten onder 1, 3 en 4 voor advies voor te leggen
aan deze commissies;
9. De nota “Aan ’t Werk voor Werk” ter kennisname te sturen aan de
statencommissies ELE en ZWC.

3.
Vergadering IPOadviescommissie Milieu en
Waterstaat op 9 maart 2000.
4.
Vergadering IPOadviescommissie Ruimtelijke
Ordening, Volkshuisvesting,
Evonomie en Mobiliteit
(ROVEM) op donderdag 9
maart 2000 te Utrecht
5.
SRONH, onderdeel radio;
bijgestelde begroting 1999 en
begroting 2000

6.
Monitoring onderzoek
archeologische vindplaatsen
Waterland en Limmen/Heiloo

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de
agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de
agenda voor de vergadering van de IPO-adviescommissie Ruimtelijke
Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit .

Het college besluit:
1. de door de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH)
bijgestelde begroting 1999 voor het onderdeel radio goed te keuren met
uitzondering van 2 posten aan de batenzijde van in totaal ƒ 24.000,--;
2. de begroting 2000 van SRONH voor het onderdeel radio met aanpassing
van enkele posten goed te keuren onder voorbehoud van het via het
Provinciefonds beschikbaar komen van voldoende middelen;
3. bij gelegenheid van de Voorjaarsnota 2000 in de provinciale begroting
onder 0800 Regionale omroepen aan de lastenzijde een stelpost op te
nemen van (afgerond) ƒ 555.000,--;
4. SRONH over de deelbesluiten a t/m c te informeren conform de aan het
besluit toegevoegde conceptbrief;
5. Het Commissariaat voor de Media een afschrift van de brief onder D te
zenden met begeleidend schrijven conform toegevoegd concept.
Het college besluit:
1. Te besluiten tot cofinanciering à f.177.310,- (50% van de totaalkosten)
van het monitoring onderzoek archeologische vindplaatsen in Waterland
en Limmen/Heiloo;
2. Deze cofinanciering voor een deel van f.59.104,- (periode eerste deel
2000) te dekken ten laste van het krediet voor subsidiëring archeologische
projecten voor het jaar 2000;
3. Middels het Voorjaarsbericht provinciale staten voor te stellen het krediet
voor subsidiëring archeologische projecten te verhogen met f.118.208,ten behoeve van de verdere dekking (tweede deel 2000/2001).
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7.
Aanvragen aanvullende subsidie Het college besluit:
jeugdhulpverleningsinstellingen 1. Aanvullende subsidie te verlenen aan de Stichting Het Spalier tot een
FINH 1e tranche van Stichting
maximum van 100% van het aangevraagde bedrag ad. ƒ 232.000,- ten
Het Spalier, Orthopedagogisch
behoeve van nieuwbouw van het MKT aan de Kostverlorenstraat te
Centrum Kennemerland,
Zandvoort;
Orthopedagogisch Centrum ’t
2. Aanvullende subsidie te verlenen aan het Orthopedagogisch Centrum
Gooi, Stichting Vlotburg.
Kennemerland (OCK) tot ten hoogste 90% van het aangevraagde bedrag
ad. F.121.512,-, dat is ƒ 109.359,-, ten behoeve van de verbouwing van
het pand Leidsevaart 110 te Haarlem;
3. Aanvullende subsidie te verlenen aan het Orthopedagogisch Centrum ’t
Gooi (Trompendaal) tot ten hoogste 90% van het aangevraagde bedrag ad.
F. 31.845,-, dat is ƒ 28.661,-, ten behoeve van werkzaamheden aan de
panden Bellamylaan te Bussum en Loosdrechtseweg te Hilversum;
4. Aanvullende subsidie te verlenen aan Stichting Vlotbrug (CHJ) tot ten
hoogste 90% van het aangevraagde bedrag ad. ƒ 18.859,-, dat is ƒ16.974,, ten behoeve van werkzaamheden aan het pand M. Pontstraat te Alkmaar.
8.
Tarieven nazorgheffing 2000

9.
Verlenen eenmalige machtiging
ten behoeve van de vaststelling
geactualiseerde teksten
verzameling Noord-Hollandse
rechtspositieregelingen

10.
Evaluatie natuur- en
landschapsbeleid (n.a.v.
rapportage onder leiding van
Commissie Beleidsevaluatie)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit tot
intrekking van de tarieventabel nazorgheffing 1999 en tot vaststelling van
de tarieventabel nazorgheffing 2000;
2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te
leggen aan de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven.
Het college besluit:
1. In principe -behoudens wijzigingen- vast te stellen de bijgaande
statenvoordracht, inzake het verlenen van een eenmalige machtiging ten
behoeve van het vaststellen van de teksten van de geactualiseerde
verzameling rechtspositieregelingen;
2. Omtrent de ontwerp-statenvoordracht het advies in te winnen van de
Commissie Openluchtrecreatie, Onderwijs en Personeel en Organisatie
(Commissie OOPO).
Het college besluit:
1. Als reactie op de evaluatie van het provinciale natuur- en
landschapsbeleid aan te geven dat de hoogste prioriteit ligt bij het op orde
brengen van de beleidscyclus ten behoeve van een adequate aansturing
van de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid, hetgeen betekent
dat:
a. het vigerende beleid voor natuur en landschap onverkort wordt
voortgezet, maar bij de uitvoering zal worden gestreefd naar meer
samenhang en aansluiting op actuele ontwikkelingen;
b. de hoofdlijnen van het beleid voor natuur- en landschap voor een
brede doelgroep worden verduidelijkt, inclusief de (regie)rol van de
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provincie.
c. een samenhangend uitvoeringsprogramma voor het natuur- en
landschapsbeleid wordt uitgebracht waarin de doelen en de beoogde
voortgang zijn voorzien van meetbare termen.
d. een monitoringprogramma wordt opgesteld;
e. een onderzoek verricht gaat worden naar de wenselijkheden en
mogelijkheden van een provinciale bijdrageregeling voor het
landschapsbeheer;
de daartoe dienende statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp besluit
in principe vast te stellen;
de statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan
de statencommissie Milieu, Water en Groen.

11.
Beantwoording schriftelijke
Het college besluit de antwoorden vast te stellen.
vragen Statenleden G.J.M.A.Le
Belle en mw.M.M.Sluiter inzake
knobbelzwanenbeheer 20002002
12.
Beantwoording statenvragen Le Het college besluit de antwoorden vast te stellen.
Belle en mw.Berman (D66) over
dienstregeling streekvervoer
13.
Statenvraag Nederland Mobiel
inzake Rekeningrijden
14.
Vergoeding externe leden
landinrichtingscommissies

15.

Het college besluit de antwoorden vast te stellen.

Het college besluit:
1. De statenvoordracht -in aangepaste vorm- met het bijbehorende
ontwerpbesluit, waarin wordt voorgesteld de vergoeding voor de leden van
de landinrichtingscommissies en daarvan afgeleide commissies te verhogen
, in principe vast te stellen.
2. De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te
leggen aan de statencommissie voor Economie, Landbouw (landinrichting)
en Europa en het seniorenconvent, op respectievelijk 22 maart en 10 april
a.s.
3. De financiële consequentie welke ten laste komen in het lopende jaar, dit
wil zeggen een aanvulling op de bestaande vergoeding over de jaren 1999
en 2000, ad F 300.000,- (na aftrek van nog beschikbare middelen) op te
nemen in het voorjaarsbericht.
4. De financiële lasten in de volgende jaren, tot de Landinrichtingswet is
aangepast, ad f.200.000,- per jaar ten laste te brengen van de
jaarbegrotingen.
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Raamplan Haarlemmerméér
Groen

Het college besluit:
1. Het raamplan Haarlemmerméér Groen vast te stellen en dit in -te
wijzigen- brieven te berichten aan de Staatssecretaris van LNV en de
ministers van VROM en V&W.
2. De bewindslieden uit te nodigen voor de officiële aanbieding van het
raamplan.
3. Het raamplan ter kennisname aan te bieden aan de commissies OOPO,
ELE, MWEG en R&W.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Cardozo
M.Hoenson
L.Nijsten
R.v.d.Veen
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 87
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

12, 13
9
14
2, 8
1, 4 , 15
5, 6, 7
3, 10, 11

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. 07-03-2000 openbaar
Datum:07-03-2000

