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1. 
Vergadering IPO-
adviescommissie ZWC op 13 
december 2001  

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van 
de IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken van 13 december 
2001. 

  
2. 
Curatieve zorgstructuur 
Kennermerland  

 
Het college besluit het initiatief te nemen tot de organisatie van een regionaal beraad 
voor de curatieve zorg ( ziekenhuissituatie) in Kennemerl and en partijen daarvoor uit te 
nodigen. 

  
3. 
Reactie aan de Staatssecretaris 
van OC en W op beleidsplan 
van het Nederlands 
Balletorkest  

 
Het college besluit: 
De Staatssecretaris van OC en W te berichten dat: 
1. Geen exploitatiesubsidie aan het Nederlands Balletorkest verstrekt kan worden. 
2. Voor educatieactiviteiten een beroep kan worden gedaan op de begrotingspost 

Incidentele Producties Podiumkunsten. 
  
4. 
Besluit risico’s zware 
(milieu)ongevallen  
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de vertraging die onstaat bij de beoordeling van de ingediende 

veiligheidsrapporten. 
2. Indien uit de door een bedrijf gerapporteerde risico’s niet blijkt van een 

overschrijding van een risiconorm of risicostreefwaarde, zal het bijbehorende 
beoordelingsbesluit door de milieugedeputeerde zel f genomen worden  

3. Indien uit de door een bedrijf gerapporteerde risico’s wél blijkt van een 
overschrijding van een risiconorm of risicostreefwaarde, zal het bijbehorende 
beoordelingsbesluit door GS-plenair moeten worden genomen . 

  
  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van C. Boelhouwer en M. 
Graatsma (SP) over 
staatssteun  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
 

6. 
Inventarisatie 
delegatiebesluiten  

 
Het college besluit: 
1. De inventarisatie van besluiten van PS tot delegatie aan GS van bevoegdheden 

die PS hebben op grond van andere wetten dan de Provinciewet voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2. Deze inventarisatie ter kennisneming voor te leggen aan de Commissie ROB 
op 17 januari 2002; 

3. Bureau JZ van afdeling B&C op te dragen een centraal register bij te houden 
van alle delegatiebesluiten van PS aan GS. 

  
7. 
Kwaliteitshandvest Wonen 

 
Het college besluit: 
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Noord-Holland  1. Kennis te nemen van het Kwaliteitshandvest 
2. Het Handvest aan te bieden aan het ROA (voor bestuurlijke behandeling) 
3. Het Handvest aan te bieden aan de betrokken niet-ROA gemeentebesturen met het 

verzoek hiermee in te stemmen. 
  
8. 
Verstedelijkingsafspraken 
Noord-Holland  

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de voorgenomen inbreng van provincie en gemeenten over de 
verstedelijking tot 2010 van Noord-Holland buiten het ROA-gebied tijdens het gesprek 
met Remkes op 17 december aanst aande. 

  
 

9. 
Memorie van Antwoord 
Strategienota  

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de Memorie van Antwoord (MvA) op de ingekomen reacties op 

de concept-strategienota. 
2. De MvA te verzenden aan degenen die hebben gereageerd. 
 

  
 

10. 
Beantwoording van 
statenvragen van K.W.C. 
Breunissen (GroenLinks) over 
behandeling streekplan 
Kennemerland  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 

  
 

11. 
Beantwoording statenvragen 
van mw.A.L.M.G. de Jong 
(GroenLinks), mw.drs. R. 
Kruisinga (CDA) en drs. P.S. 
Visser (PvdA), aangaande de 
toepassing van artikel 19 
WRO voor de realisering van 
het seniorenwooncomplex 
Rigtershof, gemeente Stede 
Broec  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
 
 

  
12. 
De voortgang van het project 
Noord-Holland in kaart in de 
regio Gooi &Vechtstreek en 
Noord-Holland Midden  

 
Het college besluit: 
1. De gedeputeerde Meijdam te machtigen om een pilot project op te zetten met de 

gemeenten Beemster, Graft de Rijp en Schermer waarbij het doel is om te kijken of 
een intensieve vorm van samenwerking tussen de gemeenten het mogelijk maakt 
het takenpakket van de betrokken gemeenten op een adequate wijze te blijven 
vervullen. Bij dit pilot project wordt de positie van de gemeente Zeevang nader 
overwogen. 

2. Kennis te nemen van de voortgang van het project Noord-Holland in kaart in de 
regio Gooi&Vechtstreek. 
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3. De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Muiden uit te nodigen om deel te 
nemen aan het project Noord-Holland in kaart. 

  
  
  
13. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
en verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.  
� Bouw van een woning, Het Veer 26 te Avenhorn, gemeente Westerkoggenland  
� Bouw van een appartementencomplex aan de Zuiderstraat 65-71 te West-Graftdijk, 

gemeente Graft-De Rijp  
� Voor het uitbreiden van de woning Klaproosstraat 24 te Nieuw-Vennep  
� Voor het oprichten van een woonvorm voor de huisvesting van 24 lichamelijk 

gehandicapten op het terrein van de voormalige fl at Koningshoef te Amsterdam  
� Voor het realiseren van woningen en het opknappen van het winkelcentrum in 

Kudelstaart te gemeente Aalsmeer  
  
   
  
14. 
Overgang van de inwoners 
van de gemeente Loosdrecht 
van de provincie Utrecht naar 
de provincie Noord-Holland  

 
Het college besluit: 
De inwoners van de gemeente Loosdrecht begin januari een ansichtkaart, met 
welkomstwoord van de heer Van Kemenade, plus de folder “ Uw veelzijdige provincie” 
toe te sturen ter verwelkoming van deze inwoners in de provincie Noord-Holland. 

  
15. 
Jaarverslag 2000 Stichting 
Regionale Economie IJmond  

 
Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag 2000 van de Stichting Regionale 
Economie IJmond. 

  
16. 
Regeling Jaargesprekken 
inclusief toelichting  

 
Het college besluit: 
1. In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies in te voegen artikel F.7 

(Jaargesprekken) 
2. In principe vast te stellen de regeling Jaargesprekken inclusief lokaal 

overgangsrecht 
3. In het Reglement Beoordelingsgesprekken 1999 aan artikel 2 toe te voegen een 

nieuw lid 4: op grond van de Regeling Jaargesprekken. 
4. Omtrent het lokaal overgangsrecht (schri ftelijk) overeenstemming te bereiken met 

het GO 
5. Na overeenstemming met het GO omtrent het lokaal overgangsrecht de 

portefeuillehouder P&O te machtigen de regeling Jaargesprekken definitief vast te 
stellen. 

  
17. 
Wijziging uitkerings-en 
pensioenverordening  

 
Het college besluit: 
1. De voordracht tot aanvulling van de uitkerings-en pensioenverordening 

waterschapsbestuurders in Noord-Holland met een hoofdstuk IA dat handelt over 
de uitkering van wachtgeld aan dijkgraven in beginsel vast stellen; 

2. Het beginselbesluit om advies aan de statencommissie Milieu, Water en Groen voor 
te leggen; 
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3. De portefeuillehouder bij positief advies van de statencommissie te machtigen de 
voordracht definitief vast te stellen en het concept-statenbesluit ter besluitvorming 
voor te leggen aan Provinciale Staten. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 .16 
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 .5,15 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 .6,7,8,9,10,12, 13, 14 
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 .1,2,3,11 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 .4,12,17 
 
 
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. 11-12-2001 openbaar 
Datum:11-12-2001 


