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Onderwerp Besluit

1.
Verduurzaming bollenteelt in
binnenduinrand

Het college besluit:
a. in te stemmen met de startnotitie “verduurzaming bollenteelt in de

binnenduinrand”;
b. dit besluit in een aanbiedingsbrief aan te bieden aan PS.

2.
Bereikbaarheid Media Park
Hilversum

Het college besluit:
1. Inliggende voordracht inzake Bereikbaarheid Media Park Hilversum vast te stellen

en deze ter besluitvorming voor te leggen aan PS.

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw S.
Akkaya (PvdA), inzake
jeugdzorg

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake het
Garageproject in Den Helder.

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Verdeling wachtlijstmiddelen Het college besluit:

– In te stemmen met de notitie ‘inzet extra rijksmiddelen ten behoeve van
wachtlijsten jeugdzorg’ waarin is aangegeven hoe de middelen voor de aanpak van
wachtlijsten worden ingezet.

– De subsidieplafonds vastgesteld in het provinciaal Beleidskader jeugdzorg 2004 tot
en met 2007 als volgt te verhogen:

•  voor de stichting Parlan met een bedrag van € 426.490,-
•  voor het OCK/Spalier met een bedrag van € 269.778,-
•  voor ULG/OCG met een bedrag van € 23.250,-
•  voor Zandbergen met een bedrag van € 46.516,-
•  voor TGV/Bascule met een bedrag van € 17.600,- en
•  voor het Bureau Jeugdzorg met een bedrag van € 414.260,- (waarvan €179.080

uitdrukkelijk bestemd is voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK).

6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) inzake
ouderenadvies

Het college stelt de antwoorden vast.
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7.
Quest – sanering “ de
Lepelaar”

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de bijgevoegde – in het kader van de Dadingsovereenkomst

(tussen de Staat en Quest) opgestelde – Saneringsovereenkomst tussen Quest en de
Provincie.

2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde Saneringsovereenkomst tussen De Boer en de
Provincie.

8.
Provinciaal Waterplan:
concept agendapunten

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de notitie “Op weg naar een agenda voor het Waterplan”.
b. De notitie na aanvulling vrij te geven voor bespreking met maatschappelijke

organisaties, waterbeheerders en gemeenten.
c. Middels bijgevoegde brief de aangevulde notitie aan Provinciale Staten aan te

bieden.

9.
Groene Hart: Plan van aanpak
Uitvoeringsprogramma “Drie
provincie, één initiatief”

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Uitvoeringsprogramma Groene Hart met

een aanvulling ;
2. De Ministeries van VROM en LNV mede te delen dat de provincies in

gezamenlijkheid op basis van dit Plan van Aanpak een eerste stap zetten om de
regie voor het Groene Hart op zich te nemen;

3. Het gezamenlijk met de provincies Zuid-Holland en Utrecht dragen van de kosten
voor de organisatie, onder meer de ondersteuning van het Platform Groene Hart
(nieuwe stijl) en het inschakelen van het adviesbureau Guus van de Hoef b.v. voor
het leveren van de Programmadirecteur Groene Hart en het oprichten van een
gezamenlijk Programmateam. De kosten hiervan over de drie provincies in de
volgende verhouding te verdelen: provincie Noord-Holland 20%, provincie Utrecht
40% en provincie Zuid-Holland 40 %. Dit onder voorbehoud van het bij de
begrotingsbehandeling 2005, door PS beschikbaar te stellen bedrag van € 40.000,-;

4. Het presidium te verzoeken het Plan van Aanpak Uitvoeringsprogramma Groene
Hart en een presentatie van de achtergrond van het Plan van Aanpak te agenderen
voor een gezamenlijke vergadering van de commissies uit Provinciale Staten (voor
Noord-Holland de commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu).

10.
Rapport commissie Dijkstal Het college besluit:

In te stemmen met de voorstellen van het IPO betreffende de aanbevelingen in het
rapport van de commissie Dijkstal met inachtneming van de in deze nota gemaakte
ambtelijke kanttekeningen.

11.
Randstadbegroting 2005 en
Randstadjaarverslag 2003

Het college besluit kenbaar te maken aan het bestuur van de Randstad dat NH
– Voor wat betreft de begroting 2005 kan instemmen met de speerpunten en de 6

programma’s van de Randstad;
– In het najaar een werkplan verwacht, waarbij meetbaarder producten en te

verwachten resultaten zijn opgenomen;
– Kan instemmen met het jaarverslag van de randstad van 2003.
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– De portefeuillehouder wordt gemachtigd in een begeleidende brief opmerkingen te
maken bij de stukken.

12.
Plan van aanpak ‘verantwoord
aanbesteden’

Het college besluit:
a. Het plan van aanpak voor het project ‘verantwoord aanbesteden’ met een

aanpassing vast te stellen
b. Ermee akkoord te gaan dat bij de reguliere P&C rapportages (Voorjaarsrapportage,
              Najaarsrapportage, Jaarverslag) aan GS en PS verslag wordt gedaan van;

– zowel de voortgang van het plan van aanpak ‘Verantwoord aanbesteden’
– als de feitelijke aanbestedingen zelf

c. Akkoord te gaan met de in het plan van aanpak opgenomen:
– onderverdeling in deelprojecten
– voorgestelde besturing
– dekking van aanbevelingen en moties
– benoemde doelen en resultaten
– voorlopige deadlines

d. Ermee akkoord te gaan dat:
– aanbeveling 19 uit het COA-rapport niet gedekt wordt door een of meerdere

deelprojecten, maar meegenomen moet worden in de herbouw van de
organisatie.

– de aanbevelingen uit het jaarverslag Concern Controlling 2003, die niet in het
project ‘verantwoord aanbesteden’ passen, via andere trajecten worden
opgepakt (met name de herbouw van de organisatie). Het hoofd van FEZ blijft
verantwoordelijk voor de uitvoering van alle aanbevelingen conform de
oorspronkelijke opdracht.

e.     Het plan van aanpak aan PS voor te leggen.

13.
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 De Ronde Hoep 2003, gemeente Ouder-Amstel. (2003-47039)

14.
Procedure uitwerkingsplannen
op basis van streekplan NHZ

Het college besluit in te stemmen met een wijziging in de procedure voor
uitwerkingsplannen op basis van het streekplan Noord-Holland Zuid (p. 159)
inhoudende dat PS in plaats van nu achteraf, in het vervolg vooraf adviseren over elk
ontwerp-uitwerkingsplan. Daarna volgt het definitief vaststellen van een
uitwerkingsplan door GS.

15.
Agenda IPO-bestuur 27 mei
2004

Het college besluit kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 27 mei
2004

16.
Marché International des
professionnels de
L’immobilier 2004 (MIPIM)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het inliggende verslag en de bijbehorende bijlagen.
2. In  te stemmen met de vervolgacties zoals opgenomen in de samenvatting.
3. In te stemmen met het informeren van PS middels bijgaande aanbiedingsbrief.
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17.
Jaarverslag 2003 Regionale
Samenwerking Amsterdam

Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag 2003 van de Regionale
Samenwerking Amsterdam.

18.
Maatschappelijke oriëntatie
ten behoeve van Waterplan

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de resultaten van de maatschappelijke oriëntatie ten behoeve

van het Waterplan.
b. Deze resultaten te publiceren in het kader van de agendavorming voor het

Waterplan.

19.
Goedkeuring
ondermandaatlijst afdeling
K&S

Het college besluit de ondermandaatlijst van de afdeling Kennis en Strategie,
vastgesteld door het afdelingshoofd op 10 mei 2004, goed te keuren.

20.
Afleggen eed of belofte
werknemers Noord-Holland

Het college besluit:
a. In principe de Regeling afleggen eed of belofte werknemer Noord-Holland 2004

vast te stellen;
b. In principe de algemeen directeur op te dragen om een inhaalslag te regelen voor

het afleggen van de eed of belofte door het zittend personeel;
c. In principe de algemeen directeur op te dragen om ervoor te zorgen dat een

soortgelijke tekst als van de belofte in uitzend- en detacheringovereenkomsten
wordt opgenomen;

d. Omtrent deze principebesluiten overeenstemming te bereiken met de Centrale
Commissie voor georganiseerd overleg Noord-Holland (GO);

e. De gedeputeerde personeel en organisatie te machtigen om na overeenstemming
met het GO de besluiten definitief vast te stellen;

f. De besluiten af te kondigen in het provinciaal blad;
g. De algemeen directeur in kennis te stellen van de invoering van de regeling en de te

treffen uitvoeringsmaatregelen;
h. Het personeel via Op Dreef en intranet te informeren over de vaststelling van de

regeling en de uit te voeren inhaalslag.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 10,17,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 11,12,13,14,15,16,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 8,9,18,19,20
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3,4,5,6,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 7,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 2,
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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. 25-05-2004 openbaar
Datum:25-05-2004


