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1. 
Beleidsnota ‘Inzet van extra 
middelen t.b.v. 
zorgvragersparticipatie in de 
regiovisie 2002/2003’  

 
Het college besluit: 
1. De beleidsnotitie ‘Inzet extra middelen t.b.v. zorgvragersparticipatie in de 

regiovisie 2002/2003’in principe vast te stellen en deze om advies voor te leggen 
aan de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur; 

2. Indien de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur positief adviseert over deze 
beleidsnotitie, de portefeuillehouder ZWC te machtigen tot het aanbrengen van 
tekstuele wijzigingen in de beleidsnotitie, de beleidsnotitie vast te stellen en 
conform de beleidsnotitie te besluiten op de subsidieaanvragen; 

3. De tijdelijke projectsubsidieregeling Noordhollandse RPCP’s in te trekken en het 
beschikbare bedrag van deze regeling aan de beschikbare middelen ter facilitering 
RPCP’s voor uitwerking regiovisies toe te voegen; 

4. De subsidieplafonds ten behoeve van de in de beleidsnotitie genoemde 
subsidieverlening voor het tijdvak tot en met 31 december 2003 jaarlijks vanaf 
2002 vast te stellen op: 

f 100.000,- voor het RPCP Noord-Holland-Noord 
f 100.000,- voor het RPCP Zaanstreek/Waterland 
f 100.000,- voor het RPCP Amsterdam 
f 100.000,- voor het RPCP Gooi en Vechtstreek 
f 100.000,- voor het RPCP Amstelland en de Meerlanden  
f 100.000,- voor het RPCP Kennermerland 
f 100.000,- voor de SBO-NH 
f   40.000,- voor de SBO-NH voor bovenregionale projecten 
f   20.000,- voor de NHPP voor bovenregionale projecten 

5. Alle in de beleidsnotitie genoemde voor subsidie in aanmerking komende 
organisaties door middel van een brief met aanvraagformulier van deze 
besluitvorming op de hoogte te brengen. 

6. Met de beleidsnotitie ‘Inzet extra middelen t.b.v. zorgvragersparticipatie in de 
regiovisie 2002/2003’ de vragen van mw.R.F. Noorderveen van 31 oktober 2001 te 
beantwoorden; 

  
 

2. 
Statenvragen  
mw.C.Boelhouwer en de heer 
M.Graatsma (SP) aangaande 
het Kennemer Gasthuis. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
 

3. 
Startnotitie roerende 
monumenten  

 
Het college besluit: 
1. In principe in te stemmen met de startnotitie roerende monumenten, waarbij 

richting wordt gegeven aan het provinciale monumentenbel eid; 
2. Dit principebesluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie ZWC; 
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4. 
Besluiten tot aanpassing van 
een aantal in het Provinciaal 
Beleidsplan Jeugdzorg 2001 
tot en met 2004 genoemde 
subsidies 

 
Het college besluit: 
1. Bij brief van 8 november 2001 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Cultuur en de brief van 6 november 2001 van de Staatssecretaris van 
Justitie zijn middelen ter beschikking gesteld in het kader van de Overheidsbijdrage 
Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en de prijscompensatie 2001. Deze bedragen 
respectievelijk 4,62% van het loongevoelige deel , zijnde 80% en 3,8% van het 
prijsgevoelige deel, zijnde 20%. Als gevolg hiervan zijn de subsidiebedragen in 
2001 van de instellingen opgehoogd met ƒ  3.366.612,-- (=  € 1.527.701,92). 

2. Bij de Voorjaarsnota 2001 heeft het Kabinet besloten extra financiële middelen in 
te zetten voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. Dit 
op basis van voorstellen van de zogenaamde commissie Van Rijn. Ook voor de 
jeugdhulpverlening zijn structureel extra middelen beschikbaar gekomen. Met het 
IPO en VOG is overeenstemming bereikt over de verdeling van bovenstaande 
middelen. Conform de verdeling van de “ Dijkstalgelden” zijn deze gelden eveneens 
verdeeld naar rato van de vari abele lasten van de jeugdhulpverleningsinstellingen. 
Deze ophoging bedraagt in totaal ƒ 3.265.802,-- (= € 1.481.996,34). 

  
5. 
Beleidsevaluatie 
streekplannen Kennemerland 
en Waterland  

 
Het college besluit de reactie op het advies van de Commissie beleidsevaluatie 
voorlopig vast te stellen en de reactie om advies voor te leggen aan de Commissie 
Ruimtelijke Ordening en Bestuur 

  
6. 
Tijdelijke uitbreiding formatie 
FEZ t.b.v. UNA-projecten 

 
Het college besluit: 
1. Ten behoeve van financieel -economische analyse en begeleiding van grootschalige 

investeringsproject en in het bijzonder de UNA-projecten, een bedrag van € 
135.000,-- (f 297.500,--) beschikbaar te stellen voor een tijdelijke formatie-
uitbreiding (2 jaar voorshands) bij de afdeling FEZ. 

2. Het onder 1. genoemde bedrag ten laste te brengen van het voorbereidingskrediet 
UNA. 

  
7. 
Instelling controlunit 
 

 
Het college besluit: 
1. De control functie conform het voorstel “ controlfunctie bij de provincie Noord-

Holland” vast te stellen; 
2. De plaats van de control functie in de organisatie vast te stellen;  
3. De DR opdracht te geven de werving van de controller ter hand te nemen ; 
4. De kosten van de controlunit voorlopig PM te ramen; en 
5. De commissies OOPO en FSB te informeren over het genomen besluit. 

  
8. 
PR-evenementen GS 2002 

 
Het college besluit: 
1. in lijn met het gebruikelijke beleid in het jaar 2002 jaar als PR-evenementen van 

het college van gedeputeerde staten te beschouwen: 
a. nieuwjaarsontmoeting op 4 januari 2002 (reeds vastgesteld) 
b. Besturendag gekoppeld aan de Floriade op 31 mei 2002 
c. Ontmoeting met Noord-Hollanders (Floriade) op 21 juni 2002 
d. Statenconcert op een nader te bepalen datum in september 2002 
e. Wisseling  van voorzitter GS en PS (i.v.m. afscheid CvdK per 1 april) 

2. de commissaris van  de Koningin, portefeuillehouder communicatie, te machtigen  
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        deze evenementen verder uit te werken. 
  
9. 
Bestuursacademie Randstad  

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief over activiteiten en plannen voor de toekomst van de 

bestuursacademies Noord, Oost en West d.d. 8 oktober 2001; 
2. Deze brief te beantwoorden, waarbij ook de koepelorganisatuies in beeld worden 

gebracht en de mogelijkheid  wordt onderzocht om  de opleiding voor 
overheidspersoneel te integreren in het regulier onderwijs;   

3. Het bestuur van de stichting Bestuursacademie Randstad op de hoogte te stellen 
van het standpunt dat de provincie Noord-Holland uitsluitend zal (blijven) 
participeren indien de thans ingezette inhoudelijke en organisatorische 
samenwerking tussen de bestuursacademies Noord, Oost en West in het eerste 
kwartaal 2002 leidt tot een concreet voorstel voor de oprichting van een nieuwe 
Bestuursacademie Nederland en  dat als dit perspectief in het eerste kwart aal 2002 
niet concreet vorm krijgt de deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Bestuursacademie Randstad per eerst e mogelijkheid zal worden opgezegd. 

  
10. 
Statenvragen van de heer 
G.J.M.A. Le Belle (D66) en 
mevrouw M. Beens-Jansen 
(GroenLinks) betreffende 
openbaar vervoer Texel 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
11. 
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. 
� Verbouw woonhuis Kijkduinlaan 9 te Den Helder  
� Bouw van een (vervangende) woning aan de Ijweg 1740-1742 te Nieuw-Vennep  
� Bouw van een kantoorpand aan de Kromwijkdreef te Amsterdam 
� Voor de splitsing woning en bouw berging, Oosteinde 28 De Rijp, gemeente Graft-

De Rijp  
� Plaatsen van een dubbele garage met kap, locatie Doggersvaart 39 te Den Helder  
� Bouw van een bedrijfspand aan de Kromwijkdreef te Amsterdam  
� Uitbreiden woning aan de Polderweg 3 te Oterleek , gemeente Schermer  
� Bouw 2 woningen aan het Zuidje 24 te Schermerhorn , gemeente Schermer  
Onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen op puur formele gronden: 
� Bestemmingsplan Vondelpark Concertgebouwbuurt, 11e herziening, stadsdeel 

Oud-Zuid, Amsterdam  
  
12. 
Advies stakeholders “ snelle 
verbinding naar het Noorden” 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het advies van het stakeholdersoverleg  “ Snelle verbinding 

naar het noorden (Zuiderzeelijn)” aan het Kabinet, en op grond daarvan uit te 
spreken dat alleen de Zuiderzeelijnalternatieven IC + of HSL  voor nader 
onderzoek in aanmerking komen.  

2. Het advies ter kennis te brengen van de statencommissie ROB en WVV 
  
13.  
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Aansprakelijkheidsstelling 
door v.o.f. Strooper, Zijpe 

Het college besluit de aansprakelijkheid af te wijzen die v.o.f. Strooper te Zijpe stelt. 

  
  
  
14. 
Benoeming tijdelijk 
gemeentesecretaris van de 
nieuwe gemeente Wijdemeren 
en tijdelijke aanwijzing  van 
ambtenaren 

 
Het college besluit: 
1. Met ingang van 1 januari 2002 te benoemen tot tijdelijk gemeentesecret aris in 

dienst van de per die datum te vormen gemeente Wijdemeren, mevrouw M.J.A. 
van Rhijn  

2. Met ingang van 1 januari 2002 op tijdelijke basis aan te wijzen als ambtenaar 
bedoeld in artikel 212, lid 2 van de Gemeentewet: de heer C.J.A. van Leeuwen 
(beoogd sectorhoofd Financiën & Personeelsbeheer) 

  
15. 
Benoeming tijdelijk 
gemeentesecretaris vna de 
nieuwe gemeente Castricum 
en tijdelijke aanwijzing van 
ambtenaren 

 
Het college besluit: 
1. Met ingang van 1 januari 2002 te benoemen tot tijdelijk gemeentesecret aris in 

dienst van de per die datum te vormen gemeente Castricum, mevrouw drs H.C. 
Witbraad-Wiltink; 

2. Met ingang van 1 januari 2002 op tijdelijke basis aan te wijzen als ambtenaren 
bedoeld in artikel 212, lid 2 van de Gemeentewet: 
� de heer J.E. Kramer, sector hoofd Middelen; 
� de heer F.G. Post, sectorhoofd Samenleving; 
� de heer R.J.W. de Bruin, sectorhoofd Ruimte. 

 
 

 

16. 
Grenscorrectie 
Amstelveen/Aalsmeer  

 
Het college besluit: 
1. De eensluidende raadsbesluiten van Amstelveen en Aalsmeer van 12 september 

2001 respectievelijk 20 september 2001 tot wijziging van de grens tussen 
Amstelveen en Aalsmeer, zoals is aangegeven op de kaart behorende bij deze 
besluiten (3), goed te keuren; 

2. Het besluit tot goedkeuring van deze grenscorrecties, alsmede de beschrijving 
van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad; 

3. De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na publicatie 
in het Provinciaal Blad. 

 
 

 

17. 
Grenscorrectie 
Uithoorn/Aalsmeer  

 
Het college besluit: 
1. De eensluidende raadsbesluiten van Uithoorn en Aalsmeer van 18 oktober 

2001 tot wijziging van de grens tussen Uithoorn en Aalsmeer ten zuidoosten 
van de Legmeerdijk, zoals is aangegeven op de kaart behorende bij deze 
besluiten (bijlage 3), goed te keuren; 

2. Het besluit tot goedkeuring van deze grenscorrectie, alsmede de beschrijving 
van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad; 

3. De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na publicatie 
in het Provinciaal Blad. 
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18. 
Gedoogbeschikking Wet 
milieubeheer aan Rendac Son 
B.V.  

 
Het college besluit onder vaststelling van bijgaand ontwerpbesluit, aan Rendac Son 
B.V. te gedogen dat zij in het militair complex Egmond tijdelijk diermeel (speci fiek 
risicomateriaal) opslaat in afwachting van verbranding. 

 
 

 

19. 
Resultaten Evaluatie 
Provinciale Natuurinformatie 
(PNI) en voorbereiding 
aanpassing van de PNI  

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de PNI-evaluatie; 
2. Akkoord te gaan met het voorbereiden van een nieuwe opzet van de 

natuurinformatie  
3. De resultaten van de evaluatie ter kennisname in te brengen in de PS-

commissie MWG. 
  
20. 
Tussentijdse 
wijzigingsvoorstellen 
streekvervoer concessiegebied 
Noord-Holland noord  

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de tussentijdse wijzigingsvoorstellen voor het streekvervoer van 

Connexxion in het concessiegebied Noord-Holland noord per 13 januari 2002, te 
weten enkele wijzigingen in de stadslijnen in Den Helder alsmede de splitsing van 
lijn 127 (Alkmaar-Purmerend) op het gedeelte tussen Middenbeemster en 
Purmerend; 

2. Deze tussentijdse wijzigingsvoorstellen ter kennis te brengen van de leden van de 
Statencommissie WVV; 

3. De portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken en er uitvoering 
aan te geven. 

  
21. 
Evaluatie programma 
Kennisnet  

 
Het college besluit: 
1. De bevindingen te onderschrijven uit de evaluatie van het programma 

Kennisnet. 
2. Onder voorbehoud van instemming van de statencommissie ZWC/ICT het 

programma Kennisnet met ingang van 1 januari 2002 te beëindigen. 
3. De evaluatie ter advies voor te leggen aan de statencommissie ZWC/ICT. 

  
22. 
Toekenning van Equal 
projecten  

 
Het college besluit: 
1. Conform het GS-besluit van 3juli jl. (nummer 2001-23185) in te stemmen met de 

co-financiering van de namens de provincie ingediende Equal aanvragen welke op 
15 november jl. een positieve beschikking hebben ontvangen van het Agentschap 
SZW/Service Unit Equal, t.w: 
� AMA’s, totaal budget € 1.157.138,00 , co-financiering Noord-Holland € 

231.428,00 
� Innostart, totaal budget € 3.546.256,00 , co-financering Noord-Holland € 

744.490,00 
2. Betrokken partners van de provinci e Noord-Holland bij deze aanvragen middels 

bijgevoegde concept brief (2001-41048) op de hoogte brengen van deze positieve 
beschikking. 

3. Betrokken partners van de provinci e Noord-Holland bij aanvragen die geen 
positieve beschikking hebben ontvangen op de hoogte stellen van de afwijzing door 
het versturen van concept brief (nummer 2001-41047) 
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4. Projecten waar de prvincie alleen gevraagd wordt op te treden als co-financier te 
toetsen op: 
� de projecten binnen het provinciaal beleid passen, en  
� de projecten niet in strijd of concurrerend zijn t.o.v. de projecten waarvan de 

provincie de hoofdaanvrager is, en 
� een officiël e aanvraag tot co-financiering uiterlijk 15-04-2001 is ingediend. 
De vakgedeputeerde te mandateren de toetsing te verrichten, waarbij de provincie 
bij een positief besluit maximaal 6,25% van de totale projectaanvraag bijdraagt. 

5. De gereserveerde middelen voor dit project aan te houden tot 15-05-2001, wanneer 
duidelijkheid bestaat over de cofinanciering van projecten waar de provincie geen 
aanvrager voor is. 

  
23. 
Voorfinanciering SGB 
 

 
Het college besluit de garantstelling en zonodig voorfinanci ering van de geraamde 
rijksbijdrage van de acht genoemde SGB-project en voor het maximale bedrag van € 
436.000,- voor te leggen aan Provinciale Staten in de vergadering van 10 december.  

  
24. 
Statenvoordracht 
vertrouwenscommissie 
vervulling vacature CdK 

 
Het college besluit: 
1. de statenvoordracht vertrouwenscommissie vervulling vacature commissaris van de 

Koningin in beginsel vast te stellen; 
2. de voordracht om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent in zijn 

vergadering van 10 december 2001; 
3. de heer Meijdam te machtigen om de voordracht definitief vast te stellen indien de 

behandeling in het seniorenconvent niet tot principiële wijzigingen in de voordracht 
behoeft te leiden; 

4. de voordracht te agenderen voor de statenvergadering van 14 januari 2002; 
5. de voordracht te zenden aan de minister van BZK in verband met zijn aanwezigheid 

in de PS-vergadering van 14 januari 2002 bij de behandeling van de profielschets 
en zijn onderhoud met de vertrouwenscommissie; 

6. de Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de 
vacature van de Commissaris van de Koningin te publiceren in het Provinciaal Blad 
en op te nemen in de regelingenbank. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. 06.183.000.64 6, 22 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 10, 20 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 8 
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 24 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7,  9 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 2, 3, 4, 21 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 18, 19, 23  
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Titel:GS-besluitenlijst d.d. 27-11-2001 openbaar 
Datum:27-11-2001 
 


