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Onderwerp Besluit

1.
Vaststelling kwaliteitscriteria
ten behoeve van doorlichting

Het college besluit de eerste operationalisering van het begrip ‘kwaliteit’ in veertien
concernbrede kwaliteitscriteria vast te stellen, die als leidraad worden meegegeven aan
KPMG, bij het doorlichten van de afdelingen.

2.
Vaststelling gebiedsplan Gooi
en Vechtstreek

Het college besluit:
a. Het gebiedsplan Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
b. Het besluit op basis van afd. 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend te

maken;
c. De reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met betrekking tot

hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden;
d. Het gebiedsplan te verzenden aan LASER

3.
Vaststelling gebiedsplan en
uitvoeringsprogramma
Loosdrechtse Plassen en de
geactualiseerde SGB-
uitvoeringsprogramma’s
2002-2005 (2003) Noord-
Hollandse Kust en Texel

Het college van GS besluit:
– Het SGB-gebiedsplan en uitvoeringsprogramma 2003-2006 Loosdrechtse Plassen

vast te stellen
– In te stemmen met de geactualiseerde SGB-uitvoeringsprogramma’s 2002-2005

(jaar 2003) Noord-Hollandse Kust en Texel
– voor de provinciale cofinanciering een bedrag van € 127.874,-- uit het Fonds

Openluchtrecreatie beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van
projecten uit het uitvoeringsprogramma Texel en Noord-Hollandse Kust.

– vorenvermeld gebiedsplan en uitvoeringsprogramma’s na vaststelling door GS aan
DLG te zenden ten behoeve van uitvoering van de SGB.

4.
Najaarsrapportage 2003 Het college besluit:

a. De tekst van de najaarsrapportage 2003 vast te stellen;
b. De najaarsrapportage 2003 ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten.

5.
Reconstructie N242, verlaging
kruispunt Nieuwe
Schermerweg

Het college besluit:
1. Het kruispunt N242/Nieuwe Schermerweg t.o.v. het door Provinciale

Staten vastgestelde voorlopige ontwerp met 4 meter te verlagen.
2. De eventuele verhoging van het budget thans te dekken uit een

verhoging van de eigen bijdrage met maximaal € 500.000,- uit de
GDU+- regeling gedurende de looptijd van deze bijdrage.

3. De verhoging van de bijdrage definitief te regelen bij de begroting van
2005.

4. Dit besluit met bijgevoegde brief naar Provinciale Staten te sturen.

6.
Bureau Jeugdzorg: financiële
problematiek regio Noord-
Holland Noord

Het college besluit:
1. In te stemmen met de “notitie financiële problematiek Bureau Jeugdzorg in Noord

Holland Noord” met als voornaamste punten:
a. Bureau Jeugdzorg op te dragen schriftelijk te melden op welke datum de

maatregelen ter verbetering van het financieel management geïmplementeerd
zijn;

b. In dit bijzondere geval de extra rente en afschrijvingslasten ad € 46.000,- te
subsidiëren, die het gevolg zijn van de overschrijding op het bouwkrediet
Winkelwaard (€ 264.764,-) en de extra investeringen (€ 417.429,-), door de
post vaste lasten van het subsidie van Bureau Jeugdzorg te verhogen ten laste
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van het Beleidsplan Jeugdzorg 2003-2006 door toepassing te geven aan artikel
23 van de Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998;

c. Het door BJZ ingediende saneringsvoorstel niet te accepteren, maar BJZ op te
dragen te komen tot een sluitende begroting voor 2004 door € 345.718,- te
bezuinigen op de voorgestelde management - en overheadkosten en de
resterende € 170.000 op de kosten van de vrij -toegankelijke ambulante
hulpverlening;

d. De eenmalige kosten van de aanpassing van het regiomanagement ad €
136.000,- in dit specifieke geval te bekostigen ten laste van de gereserveerde
middelen van de doeluitkering jeugdzorg;

e. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2003 aan de hand van het nu geraamde
tekort te bekijken of en tot welk bedrag eenmalig aanvullend subsidie nodig is
tot een maximum van € 345.718,- ten laste te brengen van de gereserveerde
middelen doeluitkering jeugdzorg.

2. Het subsidieplafond van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voor 2003 te verhogen
met € 46.000,- en € 136.000,- tot € 7.948.744,-;

3. De notitie met inliggende brief te zenden aan het Presidium.
7.
RWB
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.
– Voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Westpoortweg en de

Noordzeekanaalweg te Halfweg.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 7
E.Klut tel. (023) 514 40 83 1
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 6,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 3
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 5

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.
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