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Onderwerp Besluit

1.
Verdeelstleutel ISV-2 2005-
2009

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde opbouw van de verdeelsleutel ISV-2 voor de

verdeling van de ISV middelen voor de niet-rechtstreekse gemeenten in Noord-
Holland.

2. De niet-rechtstreekse gemeenten over dit besluit te informeren middels brief.
3. De portefeuillehouder te mandateren indien er zich wijzigingen voordoen in het

toegekende ISV-budget voor Noord-Holland vanuit het Rijk, deze naar rato te
verdelen over de indicatieve budgetten van de 61 niet-rechtstreekse gemeenten in
Noord-Holland.

2.
Locatiebeleid: Ontwerp-
beleidsnota “Een Goede Plek
voor Ieder Bedrijf”

Het college besluit de ontwerp-beleidsnota “Een Goede Plek voor Ieder Bedrijf” vast te
stellen en deze voor te leggen aan de Provinciale Planologische Commissie, het SEON
en aan Provinciale Staten.

3.
Externe ombudsfunctie
(collegeprogramma)

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de Notitie externe ombudsfunctie;
b. In te stemmen met de daarin verwoorde conclusie, dat de provincie in de Nationale

Ombudsman reeds beschikt over een adequate externe ombudsfunctie en dat het
collegeprogramma op dat punt dus naar behoren is uitgevoerd;

c. Provinciale Staten van dit standpunt via bijgevoegde brief op de hoogte te stellen.

4.
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid de
heer G.J.W.de Vries (PvdA)
inzake het wegbezuinigen van
de Wet Inschakeling
Werkzoekenden (WIW) en het
besluit In- en
Doorstroombanen(ID)

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Andere Overheid Het college besluit:

A. Met behulp van het thema ‘Andere Overheid’ meer samenhang te brengen in de
uitvoering van lopende en voorgenomen provinciale activiteiten op het gebied van
elektronische dienstverlening, deregulering,  klant- en burgerrelaties en bestuurlijke
verbanden door:
1. kennis te nemen van de notitie ‘Andere Overheid’ met daarin het overzicht van

bedoelde activiteiten en de stand van zaken daarvan;
2. kennis te nemen van het overzicht van activiteiten in de notitie ‘Noord-Holland

digitaal’ en de daarin verwoorde visie, ambitie en doelen vast te stellen;
3. de in het collegeprogramma opgenomen actie ‘screening en herijking van

overlegorganen en convenanten’ generiek aan te pakken volgens de in de
notitie ‘Andere Overheid’ genoemde werkwijze, dat wil zeggen in drie
onderdelen: (1) evaluatie bestuurlijke overlegstructuur; (2) evaluatie ambtelijke
overlegstructuur en (3) evaluatie convenanten en de resultaten hiervan voor 1
juni 2005 te bespreken ;
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4. conform de aanbeveling van de Commissaris van de Koningin in het
burgerjaarverslag 2004 te onderzoeken of een provinciaal kwaliteitshandvest
voor provinciale dienstverlening zinvol is en het resultaat hiervan uiterlijk 1
januari 2005 te bespreken;

5. de in het collegeprogramma genoemde actie ‘de provincie gaat de overdaad
aan regels kritisch bezien en waar mogelijk reduceren’ generiek aan te pakken
volgens de in de notitie ‘Andere Overheid’ genoemde werkwijze en uiterlijk 1
december 2004  de resultaten van fase 1 te bespreken en te besluiten over fase
2.

B. Voor het overige geen specifieke activiteiten te ontplooien ter provinciale invulling
van het thema ‘Andere Overheid’ met uitzondering van afspraken die hierover in
IPO-verband worden gemaakt met de VNG en de Minister van BZK.

C. Dit besluit, de ‘notitie Andere Overheid’ de vastgestelde ‘notitie Noord-Holland
digitaal’ toe te zenden aan Provinciale Staten.

6.
Vrijstelling legesheffing voor
externe commissieleden

Het college besluit:
– geen leges te heffen voor de onder hoofdstuk 1 van de legestarieventabel

voorkomende producten, bij de externe leden van de andere commissies dan
commissies ex artikel 80 Provinciewet (statencommissies), voor zover de
verstrekking van die stukken ook aan de statenleden van die commissie plaatsvindt.

7.
Verslagen en programma’s
afgelegde ambtsbezoeken door
de cvdK aan Noorder-
Koggenland en Anna
Paulowna

Het college besluit:
Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 7 en 16 juli 2004 door
de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten
Noorder-Koggenland en Anna Paulowna en in het bijzonder kennis te nemen van de
door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen in de gemeente Anna
Paulowna.
In de gemeente Anna Paulowna heeft de commissaris van de Koningin de
toezegging gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt:
a. de slechte communicatie door Kop en Munt over de ontwikkelingen bij

Breezand voor een regionaal nat bedrijventerrein Kooijpunt ( zie ook
bijgevoegd krantenartikel);

b. het geven van een toelichting aan de gemeente over de noodzaak van de
parallelweg langs de N 249 en

c. de wens voor een NS halte bij Breezand en een halte van de interliner bij Van
Ewijck.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 7
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 6
E. Klut tel. (023) 514 40 83 3, 5
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 4
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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. 10-08-2004 openbaar
Datum:10-08-2004


