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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 december 2000

Onderwerp
1.
Vergadering IPOadviescommissie Zorg,
Cultuur en sociale
vraagstukken op 14 december
2000
2.
Verlenging “Tijdelijke
subsidieregeling stimulering
vuilwatertanks
pleziervaartuigen NoordHolland 1999”
3.
Deelverordening buitenlands
economisch beleid 2001-2005

4.
Besluit tot afwijking van het
Streekplan Waterland
5.
Herzi ening van het besluit tot
goedkeuring van het
bestemmingsplan
Buitengebied-Noord, plandeel
Stationsstraat tussen nummer
1 en 3, gemeente Oostzaan,
naar aanleiding van een
uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 7 juli
2000.
6.
Beantwoording schri ftelijke
statenvragen van de heer
P.J.Bruystens (AOV/OU55+)
aangaande het

Besluit
Het college besluit behoudens kanttekeningen in te stemmen met de voorstellen, zoals
vermeld op de agenda van de IPO-advies commissie Zorg, Cultuur en Sociale
vraagstukken

Het college besluit:
1. De beleidsregel Tijdelijke subsidieregeling stimulering vuilwatertanks
pleziervaartuigen Noord-Holland 1999 te wijzigen als volgt:
- Artikel 15 komt te luiden:
Deze regeling treedt in werking op de 1e dag na datum van uitgifte van het
Provinciaal blad waarin zij is geplaatst en vervalt op 1 januari 2002.
Het college besluit:
1. De concept -statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake Deel verordening
Buitenlands Economisch Beleid 2001 in principe vast te stellen en deze ter
vaststelling aan te bieden aan provinciale staten;
2. De concept -voordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de
Statencommissie Economie, Landbouw en Europa in haar vergadering van 20
december 2000.
Het college besluit af te wijken van het streekplan Waterland ten behoeve van de
goedkeuring van het bestemmingsplan Buitengebied-Noord, plandeel Stationsstraat
tussen nummer 1 en 3, gemeente Oostzaan.
Het college besluit
1. de reclam anten mee te delen dat de bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven
tot onthouding van goedkeuring aan de bestemming ‘wonen’ op het perceel
Stationsstraat tussen de nummers 1 en 3;
2. goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan Buitengebied-Noord, plandeel
Stationsstraat tussen de nummers 1 en 3, zoals dat bij raadsbesluit van 29
september 1997 is vastgesteld

Het college stelt de antwoorden vast.

2

OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 december 2000
Onderwerp

Besluit

ontwikkelingsprogramma
stedelijke vernieuwing van de
gemeente Den Helder
7.
Beantwoording schri ftelijke
Het college stelt de antwoorden vast.
vragen van het statenlid de
heer J.Bron (Nederl and
Mobiel), aangaande
woningbouw in de Zuidpolder
van de gemeente EdamVolendam
8.
Voordracht inzake vaststelling Het college besluit:
Provinciale Cultuurnota
1. De voordracht en het ontwerpbesluit inzake de vaststelling van de Cultuurnota
Noord-Holland 2001-2004
2001-2004 vast te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale
Staten.
2. De Ontwerp Cultuurnota op enkele punten aan te passen conform de voordracht.
3. De voorlopige reactie op de inspraakreacties aan te passen conform de voordracht
en deze als definitieve reactie vast te stellen.
9.
Voordracht inzake vaststelling
van negen deelverordeningen,
intrekking van twee
deelverordeningen en
wijziging van de Provinciale
Momumentenverordening
1996, behorend bij de
Provinciale Cultuurnota
Noord-Holland 2001-2004
10.
Deelnemingenverslag over
1999

11.
Preventief financieel toezicht
gemeenschappelijke
regelingen

Het college besluit de voordracht en de ontwerpbesluiten inzake de vaststelling van
negen deelverordeningen, de intrekking van twee deelverordeningen en de wijziging
van de Provinciale Monumentenverordening 1996, behorend bij de Provinciale
Cultuurnota Noord-Holland 2001-2004 vast te stellen en deze voordracht en de
ontwerpbesluiten voor te leggen aan Provinciale Staten;

Het
1.
2.
3.

college besluit:
Het deelnemingenverslag over 1999 vast te stellen (behoudens enige aanpassing);
Het deelnemingenverslag ter kennisneming toe te sutren aan de Commissie FSB;
Het deelnemingenverslag tevens ter kennisneming toe te zenden aan de
Rekeningencommissie.

Het college besluit :
voor het jaar 2001 preventief toezicht in te stellen overeenkomstig het gestelde in de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen voor de navolgende openbare lichamen en
regelingen :
q Regionale Brandweer en Geneeskundige hulpverlening bij rampen in
Zuid en Midden Kennemerland
q Centrale Post Ambulancevervoer Amsterdam en Omstreken
q Gemeens chappelijke Regeling Gooijergracht en Vijzelgemaal Eemmeer
q Openbaar Lichaam GRAM
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q
q

12.
Preventief financieel toezicht
gemeenten

13.
Verlofsparen

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Gemeens chappelijke Gezondheidsdienst Amstelland en de Meerlanden.

Het college besluit:
1. Ten aanzien van de gemeenten Den Helder, Haarlem en Ouder Amstel af te zien
van het instellen van prefentief financi eel toezicht, mits vóór 1 januari a.s. via een
door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld schema van de
raadsvergaderingen voor het jaar 2001 wordt aangetoond dat de vaststelling en
tijdige inzending van zowel de jaarstukken 2000 als de begroting 2002 is
gegarandeerd; wordt e.e.a. niet voor deze datum aangetoond, dan geldt voor het jaar
2001 prefentief toezicht (art. 203, lid 2, sub b (en sub c) van de Gemeentewet);
2. Voor het jaar 2001 preventief toezi cht in te stellen voor de als
gevolg van de fusie van de gemeente Bergen, Egmond en
Schoorl met ingang van 1 januari 2001 nieuw te ontstane
gemeente Bergen.
3. Vanaf 1 januari 2001 preventief toezicht in te stellen voor de
navolgende gemeenten:
q ’s-Graveland
q Nederhorst den Berg
4. Voor 2001 preventief te continueren voor de navolgende
gemeenten:
q Castricum
q Akersloot
q Limmen
Het college besluit:
1. In principe te besluiten de notitie Verlofsparen, de regeling Verlofsparen en de
overeenkomst Verlofsparen vast te stellen en deze ter instemming voor te leggen
aan het Georganiseerd Overleg.
2. De notitie, regeling en overeenkomst Verlofsparen na overeenstemming met het
GO definitief te laten vaststellen door de portefeuillehouder Personeel en
Organisatie.

14.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- Art.19:Oprichten
Jellinekkliniek aan de
Vlaardingenl aan 3 te
Amsterdam
- Art.19:Verbouw en
oprichting van een
kantoor met woonruimte
aan de Hoofdweg 695 te
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-

-

-

-

-

-

Besluit

Hoofddorp, gemeente
Haarl emmermeer
Bestemmingsplan
Melkpad e.o. gemeente
Langedijk
Art.19: Oprichten van 4
woningen aan de
Ruyterstraat, gemeente
Velsen
Art.19: Veranderen en
vergroten van een woning
aan de Westerhoevelaan,
gemeente Vels en
Art.19: Bouw mast voor
GSM-installaties bij de
Hoofdweg 865 te
Hoofddorp, gemeente
Haarl emmermeer
Art.19: Bouw mast voor
GSM-installaties bij
Leenderbos 101 te
Hoofddorp, gemeente
Haarl emmermeer
Art.19:Bouw 4 woningen
aan de Noorderweg 134a,
gemeente Wijdewormer
Art.19:Bouw van een
woning aan de Leo
Toepoelstraat 1 te
Castricum
Art.19:Oprichten van 8
woningen op percelen aan
de Oosterstraat,
Langestraat en
Thorbeckestraat,
gemeente Schagen

15.
Ontwikkeling
Zuidzoom/Zuiderloo
gemeente Heiloo

16.
Regeling jeugdhulpverlening

Het college besluit:
Burgemeester en wethouders van gemeente Heiloo te berichten dat:
1. ten aanzien van de woningbouwtaakstellingen in de partiele streekplanherziening,
waarvan de procedure nu loopt, nadrukkelijk geen uitspraken worden gedaan met
betrekking tot de ruimtelijke bouwmogelijkheden.
2. over de door de gemeente te ontwikkelen visie voor Zuiderloo en de Zandzoom,
zullen in het streekplan van 2005 eerst concrete uitspraken worden gedaan over de
omvang en kwaliteit van de dan noodzakelijk blijkende bouwlocaties.

Het college besluit:
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Besluit

Noord-Holland 2001

1.
2.

17.
Evaluatie ecologische
dataverzam eling (PNI)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitvoering van de evaluatie van de ecologische
dataverzam eling (de Provinciale Natuur Informatie), waarin het college zel f als
opdrachtgever optreedt.
2. Mw. Wildekamp aan te wijzen als contactpersoon.

18.
Voordracht energie/C02beleid

De regelling jeugdhulpverlening Noord-Holland 2001 vast te stellen;
Het VOG-Instellingenberaad Noord-Holland schri ftelijk te informeren omtrent die
besluit;

Het college besluit:
1. De concept -voordracht voor het provinciaal energie/CO2-bel eid voor de periode
2000 – 2005 in principe vast te stellen
2. De portefeuillehouder Milieu toestemming te geven de concept-voordracht
voorafgaand aan deze vaststelling, toe te zenden aan de Statencommissie Milieu
3. De portefeuillehouder Milieu te machtigen de concept-voordracht definitief vast te
stellen, na instemming van de Statencommissie Milieu

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
M.Hoenson
L.Nijsten
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 4309/3569
(023) 514 41 18
(023) 514 40 87
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

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

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. 12-12-2000 openbaar
Datum:12-12-2000

