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Onderwerp Besluit

1.
Vaststelling Plan van Aanpak
Versnellen
Woningbouwproductie

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het resultaat en de conclusies van de eerste fase inventarisatie

van het aanjaagteam woningbouwproductie;
– Het Plan van Aanpak vast te stellen onder voorbehoud van instemming met de via

de Programmabegroting 2005 gevraagde gelden.

2.
Verlaging subsidieplafond
projectsubsidies Jeugdzorg en
vaststelling maximaal budget
voor projecten ter realisering
van de zorgstructuur rond het
onderwijs

Het college besluit:
1. het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van hoofdstuk 2 van de

Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2004, aansluiting
lokaal jeugdbeleid / provinciaal jeugdzorgbeleid,  voor de periode van 1 januari
2004 tot en met 16 augustus op €114.204,- vast te stellen en per 17 augustus 2004,
op € 0,- te stellen;

2. het restant  budget ad € 637.296,-  in te zetten voor subsidies als bedoeld in artikel
4:23, derde lid, sub a van de Awb, ten bate van het realiseren van de zorgstructuur
rond het onderwijs conform de afspraken die gemaakt zijn in het Provinciaal
Bestuurlijk Overleg Jeugd (PBOJ) en dit te verwerken in het najaarsbericht;

3. het maximale budget voor de onder punt 2 genoemde subsidies per 17 augustus
2004 tot en met 31 december 2004, vast te stellen op € 637.296,-;

4. de subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad;
5. vooruitlopend op de besluitvorming met betrekking tot het najaarsbericht PS met

bijgaande brief te informeren over de gewijzigde inzet van het budget.

3.
Stelling van Amsterdam Het college besluit:

1. met de Minister van OCW in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van
aanwijzing van de Stelling van Amsterdam tot beschermd gezicht op grond van de
Monumentenwet.

2. te onderzoeken op welke wijze het beheer van de Stelling bestuurlijk kan worden
georganiseerd

3. het principe - besluit te nemen tot de instelling van een licht programmabureau voor
de coördinatie van de uitvoering van het dit jaar op te stellen gebiedsprogramma en
het hoofd ZWC te verzoeken met nadere voorstellen te komen over takenpakket,
bemensing en financiering.

4. De gedeputeerde Kruisinga te verzoeken om overleg te plegen met de grote
beheerders en andere relevante partners in de Stellingzone om te bezien of er
behoefte is aan nader onderzoek naar optimalisatie van het beheer van de forten en
nabije omgeving.

4.
Ambulancezorg Het college besluit:

a. In principe te besluiten de looptijd van het Spreidingsplan ambulancezorg in
Noord-Holland 2001-2004 met 2 jaar te verlengen. De portefeuillehouder Zorg te
machtigen externe partijen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierop te
geven en een definitief besluit te nemen, tenzij de ingekomen reacties aanleiding
kunnen geven tot een ander besluit dan het principe-besluit.

b. In te stemmen met bijgaande notitie “Ambulancezorg; tussenstand 2004”
c. De notitie met bijgaande brief aan provinciale staten te sturen.

5.
Deelverordening sociaal Het college besluit:
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beleid Noord-Holland 2005 1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005 in principe 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 sociaal beleid Noord-
Holland 2005 te publiceren in het Provinciaal Blad.

6.
Ontwikkelingen energiesector
/aandeelhouderschap Noord-
Holland in NUON

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde conceptnotitie Ontwikkelingen energiesector /

aandeelhouderschap Noord-Holland in NUON
2. De notitie toe te zenden aan Provinciale Staten door middel van bijgevoegde

conceptbrief
7.
Versterken dijkbekleding
Hondsbossche Zeewering

Het college besluit:
– kennis te nemen van het verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier, ingekomen op 19 juli 2004, inzake het beoordelen of een milieu-
effect-rapport opgesteld dient te worden voor de versterking van de Hondsbossche
Zeewering;

– dat voor de maatregelen en werkzaamheden, die in de m.e.r. aanmeldingsnotitie
“Dijkverbetering Hondsbossche Zeewering” staan beschreven, geen milieu-effect-
rapport behoeft te worden opgesteld;

– het besluit inzake de MER-beoordeling voor 6 weken ter visie te leggen.
8.
Agenda Provinciaal Waterplan Het college besluit:

1. In te stemmen met de keuze van drie agendapunten voor het Provinciaal Waterplan,
kort benoemd als:
– Het vertalen van het ontwikkelingsgerichte beleid in de ruimtelijke ordening

naar het Waterplan
– Aanpak regionale opgaven
– Ontwikkelen van water als kwaliteitsdrager van de ontwikkeling en inrichting

van stedelijk en landelijk gebied
2. In te stemmen met de statenvoordracht.
3. Provinciale Staten actief te informeren middels bijgevoegde aanbiedingsbrief, nota

voor PS-commissie NLWM en statenvoordracht.

9.
Strategische
Milieubeoordeling op het
Provinciaal Waterplan

Het college besluit:
1. Een Strategische Milieubeoordeling uit te voeren op het ontwerp- Waterplan als

voorbereiding op de besluitvorming van het definitieve Waterplan
2. Provinciale Staten actief te informeren middels bijgevoegde aanbiedingsbrief en

Nota PS-commissie.

10.
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:
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Industriegebied Saendelft, gemeente Zaanstad,

11.
Aanbesteding upgrade twee
van de zeven telefooncentrales

Het college besluit:
– In te stemmen met de aanbesteding van de upgrade van twee van de zeven

telefooncentrales door aansluiting te zoeken bij de 2e uitzonderingsclausule van de
Provinciale Aanbestedingsregels 1999
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 Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 10, 
E. Klut tel. (023) 514 40 83 7, 8, 9, 11
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 2,3,4, 5,
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 6

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. 17-08-2004 openbaar
Datum:17-08-2004


