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1. 
Vergadering IPO-
adviescommissie zorg, cultuur 
en sociale vraagstukken op 14 
september 2000 

 
 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van 
de IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale vraagstukken. 
  

  
2. 
Ontwerp Provinciaal 
Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot 
en met 2004 

 
Het college besluit: 
a. de Inspraaknota provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 vast te 

stellen;  
b. in te stemmen met het ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 

2004, inclusief de ontwerp-Statenvoordracht en het ontwerp-besluit, waarin is 
aangegeven hoe de middelen voor taken op het gebied van de jeugdhulpverlening 
bij de uitvoerders en samenwerkingsverbanden zullen worden ingezet, daarmee het 
subsidieplafond per instelling vaststellend, en in dit kader in principe 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 verdel en; 

2. In 2001 incidenteel voor de drie regionale Bureaus Jeugdzorg en het Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling in totaal ƒ 275.000,-- ter beschikking te stellen 
uit de in voorgaande jaren niet-bestede incidentel e middelen doeluitkering 
jeugdhulpverlening ten einde een evenwichtige groei van het budget mogelijk 
te maken;  

3. Per 1 januari 2001 de activiteiten en de daarbij behorende budgetten op het 
gebied van preventie over te hevelen van de MFO’s naar de Bureaus Jeugdzorg 
en de overdragende instellingen in verband met de kosten van de overgang een 
eenmalig subsidie ter beschikking te stellen van in totaal ƒ 505.000,-; 

4. Voor de pleegzorg in de regio Noord-Holland Noord een toeslag van maximaal 
ƒ 600,-- per plaats beschikbaar te stellen om de bijzondere 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 de in voorgaande jaren niet-
bestede incidentele middelen doeluitkering jeugdhulpverlening te bestemmen 
voor experiment(en) op het gebied van kwaliteit in de pleegzorg en deze 
middelen over een periode van drie jaar (2001 t/m 2003) 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 en initiatieven te nemen om met ingang van 2002 tot 
aanpassing van de regelgeving te komen in de zin dat een relatie tussen de 
waarde van de panden en de dotatie groot onderhoud wordt aangebracht; 

7. In 2001 ƒ 200.000,- 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 
fl exbudget van ƒ 400.000,- beschikbaar te stellen; 
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10. Instellingen te compenseren voor prijsstijgingen in de vervoerskosten met een 
percentage gelijk aan het percentage dat gehanteerd wordt voor de loonstijging; 

11. In de regio Kennemerl and het project ervarend leren bij het Orthopedagogisch 
Centrum Kennemerland en het project Middenduin bij Het Spalier aan te 
merken als bovenregionaal aanbod; 

12. Het subsidie van stichting Vlotbrug te verhogen met ƒ 265.500,- ten behoeve 
van het intensiveren van de hulpverlening in de locatie Klaas Groen; 

13. Aan provinciale staten voor te stellen op grond van artikel 152 van de 
provinciewet besluitvorming aan het college van gedeputeerde staten te 
delegeren met betrekking tot al die besluiten die wel op korte termijn worden 
voorzien, waarvan de uitvoering in 2001 noodzakelijk is en waarvoor in dit 
Beleidsplan middelen zijn gereserveerd maar welke besluiten bij de tot 
standkoming van dit Beleidsplan nog niet concreet konden worden verwerkt: 
alsmede besluitvorming te delegeren met betrekking tot inzet van middelen 
voor onvoorziene uitgaven en calamiteiten tot een maximum van ƒ 750.000,- 
uit de in het Beleidsplan opgenomen post gereserveerde middelen en daar waar 
nodig het aanbod, de capaciteit en de maximale subsidies op een en ander aan 
te passen; 

c. de Inspraaknota, het ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 
2004, de ontwerp-Statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter advisering voor te 
leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 
27 september 2000; 

d.  bij positief advies van de commissie het ontwerp provinciaal Beleidsplan 
Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 voor voorlopig vastgesteld te houden en samen 
met de Statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor te leggen aan provinciale 
staten in zijn vergadering van 6 november 2000. 

  
3. 
Deelverordening 
projectsubsidies jeugdzorg 2001  
 

 
Het college besluit: 
1. de voordracht voorlopig vast te stellen en de ontwerp-Deelverordening 

projectsubsidies Jeugdzorg Noord-Holland 2001 ter vaststelling aan te bieden aan 
provinciale staten 

2. de voordracht en de ontwerp-Deelverordening om advies voor te leggen aan de 
Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 27 september 
2000 

  
4. 
Ontwerp Cultuurnota 2001-2004 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de Ontwerp Cultuurnota 2001-2004. 
2. De daaruit voortvloeiende bel eidspunten, zoals vermeld in hoofdstuk V van het 

ontwerp (voorstellen 1 t/m 44) vast te stellen behoudens wijziging van punt 5; 
3. De Ontwerp Cultuurnota om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, 

Welzijn en Cultuur in de vergadering van 18 oktober 2000. 
4. De Ontwerp Cultuurnota conform de Inspraakverordening per 21 september 2000 ter 

inzage te leggen, gelijktijdig ter kennis te brengen van de gemeentebesturen in de 
provincie en alle betrokken organisaties en deze daarbij uit te nodigen voor een 
hoorzitting op 11 oktober 2000. 
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5. 
ELM 
Provinciaal Afvalstoffenfonds 
verslag 1999, programma 2000-
2004 
(2000/34218) 

 
 
Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met het verslag van het programmajaar Provinciaal 

Afvalstoffenfonds (PAF) 1999; 
2. kennis te nemen van de claims op het PAF en van de projecten in 1999-2004; 
3. in principe in te stemmen met het per 2001 laten vervallen van de claim 2,5% eigen 

bijdrage bodemsanering uit het PAF; over 2000 nog eenmaal in het PAF f 600.000,- 
op deze claim te reserveren en vanaf 2001 deze claim op de algemene middelen te 
laten rusten, in navolging van eerdere besluitvorming in verband met ISV; 

4. conform de provinciale jaarrekening 1999, de overschrijding van de post  VINEX 
bodemsanering van  f 1,18 mln. ten laste te brengen van het PAF;  

5. dat de fondsbeheerder PAF adviseert over uitgaven ten laste van dit fonds, en voor 
onttrekkingen aanvragen bij de PAF-beheerder ingediend worden; 

6. na positief advies van de Statencommissie Milieu Water en Groen de concept -
statenvoordracht te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten in 
november a.s.; 

7. mevrouw Wildekamp en mevrouw Klijn  te machtigen evt. tekstuele aanpassingen 
te verrichten. 

  
6. 
Aanpassing “Tijdelijke 
subsidieregeling stimulering 
vuilwatertanks pleziervaartuigen 
Noord-Holland 1999” 
 

 
Het college besluit: 
A. De beleidsregel Tijdelijke subsidieregeling stimulering vuilwatertanks 

pleziervaartuigen Noord-Holland 1999 te wijzigen als volgt: 
� de eerste alinea van de considerans komt te luiden: 

overwegende, dat de provincie en de waterkwaliteitsbeheerders in Noord-
Holland de waterverontreiniging door diffuse bronnen wensen te bestrijden en 
daarvoor in 1995 de projectorganisatie Diffuse Bronnen Noord-Holland hebben 
opgericht; 

� Artikel 1, onder a komt te luiden: 
Vuilwatertank: een installatie voor de opvang van toiletwater aan boord van 
een pleziervaartuig, niet zijnde een chemisch toilet, geschikt voor leging in een 
vuilwaterinzamelstation; 

� Artikel 3, lid 3 komt te luiden: 
Een particuliere eigenaar van meerdere pleziervaartuigen komt slechts 
éénmaal, voor één pleziervaartuig, in aanmerking voor subsidie. De eigenaar 
van een bootverhuurbedrij f dat bij de kamer van koophandel geregistreerd is en 
als zodanig in het bezit is van meerdere pleziervaartuigen, voor de verhuur aan 
derden, komt voor meerdere boten in aanmerking voor subsidie. 

� Artikel 4, onder a komt te luiden: 
de vuilwatertank is gekocht voor 5 oktober 1999; 

B. De tekst van genoemde regeling zoals deze luidt na de daarin aangebrachte 
wijzigingen, zoals verwoord onder A van dit besluit, te plaatsen in het Provinciaal 
blad; 

C.  te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de datum van uitgifte 
van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst; 
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7. 
Financiële ondersteuning Actief 
bodembeheer in gemeenten 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Een bedrag van f.255.000,- in principe vervroegd beschikbaar te stellen voor het 

ondersteunen van de toepassing van Actief bodembeheer in een aantal gemeenten 
in Noord-Holland Noord. 

2. Over de dekking van dit bedrag een integrale afweging te maken in het kader van 
het Najaarsbericht 2000. 

3. Hierover advies te vragen aan de Statencommissie MWG. 
 

  
8. 
Startnotitie voor de MER 
Schiphol 2003 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de inhoud van de startnotitie MER schiphol 2003 
2. De volgende punten inzake de startnotitie onder de aandacht te brengen van de 

Minister van Verkeer en Waterstaat: 
� geluid: de mogelijke effecten van omzetting van de Ke naar de Lden; 
� externe veiligheid: duidelijkheid over de ruimtelijke maatregelen die moeten 

worden ontwikkeld voor de beheersing van het groepsrisico; 
� luchtkwaliteit: nader onderzoek verricht om de gelijkwaardigheidstoets te kunnen 

onderbouwen 
� de omvang van het beperkingengebied. 
3. De Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken deze punten te betrekken bij 

de opstelling van de richtlijnen voor het MER. 
 

  
9. 
ROP-NH/POP: contract 
provincie en EU-betaalorgaan 
t.b.v. definitieve afhandeling 
ROP-NH/POP-projecten 2000  

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorliggende contract tussen provincie Noord-Holland en 

het EU-betaalorgaan DLG ten behoeve van de uitvoering ROP-NH/POP in 2000 
(behoudens een punt dat nog bezien wordt); 

2. Ermee in te stemmen dat de heer Verburg het contract namens de provincie zal 
ondertekenen.  

  
10. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
� Weesperzijdestrook, 

stadsdeel Oost-
Watergraafsmeer  

 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst. 

  
11. 
Extra gelden proceskosten 
openluchtrecreatie: 
Najaarsberi cht 2000  

 
Het college besluit: 
1. Om in het kader van het Najaarsbericht 2000 de storting in het Fonds 

Openluchtrecreatie voor 2000 met f.160.000,- te verlagen en de begrotingspost 
proces- en projectkosten Openluchtrecreatie met dit bedrag te verhogen ten 
behoeve van de realisatie van het openluchtrecreatiebeleid; 

2. De statencommissie OOPO hierover om advies te vragen; 
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12. 
Aanpassing subsidieplafonds 
beleidsonderdelen Fonds 
Openluchtrecreatie 
 

 
Het college besluit: 
1. In principe de subsidieplafonds van de beleidsonderdelen in het Fonds 

Openluchtrecreatie voor de rest van het jaar 2000 aan te passen overeenkomstig 
vermeld in bijgaande notitie. 

2. De statencommissie OOPO hierover om advies te vragen. 
3. Bij een positief advies van de statencommissie OOPO de subsidieplafonds 

dienovereenkomstig aan te passen en te doen publiceren in het Provinciaal Blad. 
  

 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 11, 12 
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 9,  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11                                          10 . 
S.Raben tel. (023) 514 40 07 1, 2, 3, 4,  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 6, 7, 8,  
 
 
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 vragenst ellers hebben bereikt. 
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 12-09-2000 openbaar 
Datum:12-09-2000 


