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Onderwerp Besluit

1.
Beantwoording vragen van het
statenlid mw.J.Geldhof (D66)
Betreffende de dance-industrie

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw P.
Dijksteel (PvdA), inzake
beëindiging subsidieregeling
vrijwilligerswerk

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Beantwoording van de (2e set)
schriftelijke vragen van het
statenlid de heer A.A.de Vries
(SP) inzake de milieusituatie
bij de Kernreactor te Petten

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Clusterplan Subsidies,
Handhaving en
Vergunningverlening

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de inhoud van het clusterplan Subsidies, Handhaving en

Vergunningverlening, zoals vastgesteld door de AD op 15 juli 2004.

5.
Clusterplan Beheer en
Uitvoering

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de inhoud van het clusterplan Beheer en Uitvoering zoals

vastgesteld door de AD op 15 juli 2004.

6.
Aanbesteding begeleiding
outsourcingstrajecten

Het college besluit:
– De dienstverlening van het bedrijf Significant BV dat adviseert en begeleidt bij het

(Europees) aanbesteden van de outsourcing, te continueren en niet over te gaan tot
een nieuwe aanbesteding.

7.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
Graatsma (SP), inzake
buitenlandse dienstreizen

Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Waterproject, bouw dam Voi,
Kenia

Het college besluit:
– Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 24.975,-- beschikbaar te stellen voor het Waterproject, bouw dam in
Voi, Kenia.

9.
Project plattelandsapotheekjes
en uitbreiding voorzieningen
gezondheidszorg, Rivas,

Het college besluit:
– Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 31.840,-- ( US$ 39.800,--) beschikbaar te stellen voor het Project van
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Nicaragua plattelandsapotheekjes “Mas por Menos” en uitbreiding voorzieningen
gezondheidszorg, Rivas, Nicaragua.

10.
Utithini Village Waterproject,
Machakos District, Kenya

Het college besluit:
– Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 60.082,-- beschikbaar te stellen voor het Utithini Village Water
Project in het Machakos District, Kenya.

11.
Project Afronding Nieuwbouw
Wasserij Medische
Revalidatiekliniek, Skopje,
Macedonië

Het college besluit:
– Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van de projectaanvraag, een

bedrag van € 11.709,06 beschikbaar te stellen voor het Project Afronding
Nieuwbouw Wasserij Medische Revalidatiekliniek, Skopje, Macedonië.
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12.
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:
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Buitengebied Harenkarspel, gemeente Harenkarspel,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– hernieuwd besluit bestemmingsplan Ouderkerkerplas, gemeente Ouder-Amstel,
– Bestemmingsplan Windmolenparken Wester-Koggenland, plandeel Oudendijk,

13.
Tweede herijking ISV
notitiegemeenten

Het college besluit:
– dat de ISV-gelden voor de gemeente Muiden worden gereserveerd voor de

inrichting van het KNSF-terrein;
– dat vanwege het succes van de tweede herijking, mogelijk nog (conform het

oorspronkelijke plan), een derde herijking wordt uitgevoerd. Dit wordt afhankelijk
gesteld van de totale besteding in de ISV notitiegemeenten per 1 november 2004:
een derde herijking wordt uitgevoerd indien de totale besteding in de
notitiegemeenten minder dan 90% bedraagt;

– dat gedeputeerde Meijdam mandaat krijgt om, op basis van de oorspronkelijke ISV
criteria, te bepalen of eventueel nog resterend ISV geld wordt ingezet ter beloning
van de vergevorderde notitiegemeenten;

– PS hierover te informeren conform de bijgevoegde brief.

14.
Flora-en Faunawet; beslissing
op bezwaar

Het college besluit:
1. Het advies van de Hoor- en adviescommissie niet over te nemen voor wat betreft

het dictum
2. Bezwaarde niet in haar bezwaar te ontvangen

 Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 7,8,9,10,11,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 12,13,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 3,4,5,6,14,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 2,
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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 05-08-2004 openbaar
Datum:05-08-2004


