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Onderwerp Besluit

1.
Notitie naamsbekendheid en
sponsoring

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie naamsbekendheid en sponsoring; punt e in de notitie

te schrappen
2. af te zien van een afzonderlijk uit te werken instrument voor sponsoring, gezien de

bestaande mogelijkheden tot vergroting van de naamsbekendheid
3. de portefeuillehouder Communicatie te machtigen deze lijn verder uit te werken
4. De suggesties van statenlid Rijpkema , gedaan in de commissie FBO, voor

vergroting van de provinciale herkenbaarheid,  in de uitwerking te betrekken
5. Provinciale Staten te informeren over de gekozen beleidslijn

2.
Project “Bomen voor water”in
Costa Rica

Het college besluit:
Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van € 42.940,-- beschikbaar te stellen voor het Project “Bomen voor Water”in
Costa Rica.

3.
Format “Najaarsnota in één
oogopslag 2004”en
Classificatie mee-
en tegenvallers Najaarsnota
2004

Het college besluit:
a -  het Format “Najaarsnota en één oogopslag 2004” en

-het Overzicht “Classificatie mee- en tegenvallers Najaarsnota 2004” ( ten opzichte
van de Voorjaarsnota 2004) plus de daarbij behorende grafische overzichten voor
kennisgeving aan te nemen en deels aan te passen;

b. De betreffende stukken desgewenst na te zenden aan Provinciale Staten, ten
behoeve van de behandeling van de najaarsnota in PS op 15 november aanstaande

4.

Slotbegrotingswijziging 2004 Het college besluit:
– de ontwerp-3e wijziging van de productenraming 2004 vast te stellen;
- de ontwerp-4e wijziging van de programmabegroting voor 2004 met de

daarbij behorende ontwerp-voordracht  en –besluit in principe vast te stellen;
- de stukken m.b.t. de 4 wijziging van de programmabegroting 2004 via tussenkomst

van de Statengriffier voor te leggen aan Provinciale Staten voor de vergadering op
6 december a.s.

5.
Aangescherpte versie Agenda
Arbeidsmarkt & Onderwijs
2004-2007

Het college besluit:
1. In te stemmen met de tekstuele aanscherpingen aangegeven door de commissie

ELE in de Agenda Arbeidsmarkt & Onderwijs (op 1 juni jl. door ons vastgesteld);
2. De suggestie van de commissie ELE om bij agendapunt 1 een extra inspanning te

leveren om drop-outs alsnog aan een startkwalificatie te helpen, voor het jaar 2005
over te nemen;

3. Bij de begroting 2006 en 2007 de benodigde middelen voor het helpen van drop-
outs aan een startkwalificatie (€ 150.000 per jaar) af te wegen;

4. a. Bijgevoegde statenvoordracht met ontwerpbesluit aan te bieden aan PS
b. De portefeuillehouders te machtigen de voordracht en de agenda op onderdelen
aan te passen indien de behandeling in de Commissie ELE daartoe aanleiding geeft;

5. Het subsidieplafond voor 2004 van de deelverordening Veelzijdig
Arbeidsmarktprojecten 2001 vast te stellen op € 226.000, en dit te publiceren;

6. Met bijgevoegde brief de besluiten 1-4 in handen te stellen van PS.
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6.
UNA-bijdrage Ansjoviskade
FASE 1 te Kolhorn (
deelproject UNA-programma
Water als economische
drager)

Het college besluit:
1. De voordracht Ansjoviskade Fase 1,  inclusief projectnota vast te stellen. In de

voordracht wordt aan PS voorgesteld:
� In de begroting 2004 een krediet te ramen van maximaal € 815.200 voor de

gemeente Niedorp ten behoeve van  deelproject Ansjoviskade, fase 1 van het
waterknooppunt Kolhorn;

� Dit krediet als deelproject van het project Noord-Holland Maritiem Water als
Economische drager ten laste te brengen van het UNA-compartiment binnen de
algemene reserve.

2. Pas tot bevoorschotting over te gaan wanneer aan de randvoorwaarden zoals
vermeld in de projectnota onder punt 1.8 is voldaan;

3. De voordracht inclusief projectnota aan PS toe te zenden.

7.
Vaststelling
Subsidieverordening
Jeugdzorg Noord-Holland
2005 en Verordening
subsidieberekening en tarieven
jeugdzorg N-H 2005

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de

Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2005 vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de

Verordening subsidieberekening en tarieven jeugdzorg Noord-Holland 2005 vast te
stellen;

3. De portefeuillehouder Zorg te machtigen om vóór de aanbieding aan provinciale
staten de normbedragen in de concept-verordening genoemd onder 2 aan te passen
aan de nog door het rijk bekend te maken definitieve normbedragen;

4. De statenvoordrachten en het bijbehorende ontwerpbesluit ter besluitvorming toe te
zenden aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief;

5.  Na vaststelling door provinciale staten de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-
Holland 2005 en de Verordening subsidieberekening en tarieven jeugdzorg Noord-
Holland 2005 te publiceren in het Provinciaal Blad.

8.
Ambulancezorg Het college besluit:

1. In te stemmen met de wijzigingen in het Spreidingsplan ambulancezorg in Noord-
Holland 2001-2004, zoals verwoord in bijgaande notitie Ambulancestandplaatsen
in de deelregio’s Amsterdam en Amstelland en de Meerlanden.

2. De notitie ter inzage te leggen, hieraan bekendheid te geven en belanghebbenden in
de gelegenheid te stellen hun zienswijze naar voren te brengen.

3. Het besluit met bijgaande brief ter kennis te brengen van PS.
4. De portefeuillehouder Zorg c.a. te machtigen een definitief besluit te nemen, tenzij

de ontvangen reacties aanleiding geven tot een ander besluit dan het ontwerp-
besluit.

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake
kwaliteit nieuwe aanbieders in
de jeugdzorg

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
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Aanvalsplan Wachtlijsten
Jeugdzorg 2005 tot en met
2008

Het college besluit:
A. de voordracht en het ontwerp-besluit inzake het ontwerp-Aanvalsplan
        Wachtlijsten Jeugdzorg 2005 tot en met 2008 vast te stellen.
B. de gedeputeerde ZWC te machtigen om zonodig wijzigingen van niet-

ingrijpende aard aan te brengen in het plan voor de uitvoering van het
Aanvalsplan in het jaar 2005, mits het totaal beschikbare budget niet
overschreden wordt.

C. aan PS voor te stellen om GS te machtigen om het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma van het Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg voor de
jaren 2006, 2007 en 2008 vast te stellen als onderdeel van het jaarlijkse
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg.

D. de statenvoordracht en het ontwerp-besluit door middel van bijgaande brief ter
besluitvorming te zenden aan PS.

11.
Concept – Beleidskader
jeugdzorg 2005 tot en met
2008

Het college besluit:
A. De Inspraaknota provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2005 tot en met 2008 vast te
stellen;
B.  In te stemmen met het concept provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2005 tot en
met 2008 en met het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005, en de Voordracht en het
ontwerp-besluit vast te stellen, waarin is aangegeven hoe de middelen voor
jeugdzorg worden ingezet,
en in dit kader te besluiten:
C. De vier speerpunten in het Noord-Hollandse in de periode 2005 tot en met

2008 zijn:
1. optimale afstemming van het zorgaanbod op de vraag
2. verkorting van de wachtlijsten en wachttijd

 3. meer samenhang tussen het aanbod van verschillende sectoren in de
           jeugdzorg

en het werk dat onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt
4. versterking van de positie van de cliënt

D. De gedeputeerde ZWC te machtigen om zonodig wijzigingen van niet-
ingrijpende aard aan te brengen in het uitvoeringsprogramma 2005, mits de
subsidieplafonds niet overschreden worden;

E. De statenvoordracht en het ontwerp-besluit door middel van bijgaande brief ter
besluitvorming te zenden aan PS.

12.
Concept-deelverordening
projectsubsidies jeugdzorg
Noord-Holland 2005

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de

Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005 vast te
stellen.

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen
aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief.

3. Na vaststelling door provinciale staten de Deelverordening projectsubsidies
jeugdzorg Noord-Holland 2005 te publiceren in het Provinciaal Blad.

13.
Meerjarenprogramma Wet
Bodembescherming 2005 t/m
2009

Het college besluit:
- in te stemmen met de ambities in het Meerjarenprogramma Wet

bodembescherming 2005 t/m 2009 waarvan de belangrijkste ambitie
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inhoudt het afronden van reeds voor 2005 gestarte projecten zoals het
Gasfabriekenprogramma, Anna’s Hoeve, het Ilperveld en Masterplan
grondwatersanering ’t Gooi;

- het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005 t/m 2009 vast te
stellen en aan te bieden aan het Ministerie van VROM;

- het resterend budget uit de planperiode t/m 2004 in te zetten voor
uitvoering van het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005
t/m 2009;

- niet meer verplichtingen aan te gaan dan er middelen beschikbaar zijn en
onder voorbehoud van goedkeuring door de staten van de 3 miljoen voor
het knelpuntenbudget (bij de begrotingsbehandeling);

- de gedeputeerde Milieu te vragen jaarlijks te rapporteren over de
voortgang van de uitvoering van het Meerjarenprogramma en over
eventuele wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde programma.

14.
Landsdekkend beeld
bodemverontreiniging
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
- het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging van de provincie Noord-Holland

vast te stellen
- het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging van de provincie Noord-Holland

aan te bieden aan het Ministerie van VROM met het verzoek het goed te keuren.

15.
Register provinciale
commissarissen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het register provinciale commissarissen
2. het register te publiceren via de website van Noord-Holland
3. Gedeputeerde Financiën te machtigen tot beheer van het register
4. PS door verzending van inliggende concept-brief te informeren over de

besluiten onder 1 en 2

16.
Dwarsprofielen
scheepvaartwegen 2e fase

Het college besluit vast te stellen:
a. nieuwe scheepsafmetingen op het Noordhollandsch Kanaal, gedeelte

Afgesloten IJ - Gat van de Meer (noordzijde Alkmaardermeer),
Hoornschevaart, Huigenvaart, het Kogerpolderkanaal (lengte 800 m) en het
aansluitende gedeelte van de Markervaart tot de vaargeul van het Stierop
alsmede de Trekvaart Het Schouw-Monnickendam-Edam, vanaf het
Noordhollandsch Kanaal tot de vaargeul van het Stinkevuil of Purmer Ee vast
te stellen;

b. de dwarsprofielen van de scheepvaartwegen die geen deel uitmaken van het
Basisnet Beroepsvaart Noord-Holland, met uitzondering van de Holendrecht,
Waver, Oude Waver en een gedeelte van de Vecht, welke op de grens met de
provincie Utrecht liggen alsmede de Amstel, die nog niet valt onder de
Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 vast te stellen;

c. flankerende verkeersmaatregel ten behoeve van een vlotte en veilige
scheepvaart vast te stellen.
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17.
Vaststelling Rapportage
Tussenmeting en de voortgang
van de professionalisering
handhaving

Het college besluit:
Kennis te nemen van de “Rapportage tussenmeting” in het kader van de
professionalisering van de milieuhandhaving en deze vast te stellen.
De rapportage in het kader van de actieve informatieplicht ter kennisname aan
Provinciale Staten te zenden.

18.
Stand van zaken over de
WGR+

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de stand van zaken over de WGR-plus;
2. Statenlid mevrouw Nagel conform bijgevoegde brief nader informeren over de rol

van PS bij de WGR-plus;
3. PS conform bijgevoegde brief informeren over de stand van zaken

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 2
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 5, 6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4 ,7 8, 9, 10, 11, 12, 15
E. Klut tel. (023) 514 40 83 18
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 13, 14, 17
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 16

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. 09-11-2004 openbaar
Datum:09-11-2004


