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Onderwerp 
 

Besluit 

1. 
Afwikkeling Package deal 
(voormalig Provinciaal 
Ziekenhuis Santpoort) 
 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met inliggende brief aan het College Sanering 
Ziekenhuisvoorzieningen over de voorgestelde wijze van afwikkeling van de 
Package deal m.b.t. het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. 

  
2. 
3e wijziging 
Programmabegroting 2005  
 

 
Het college besluit: 

a. De ontwerp-3e programmabegrotingswijziging 2005 in principe vast 
te stellen. 

b. De 3e programmabegrotingswijziging 2005 ter vaststelling toezenden 
aan Provinciale Staten in de vergadering van 4 juli 2005. 

  
3. 
Ontwerpbegroting Randstad 
2006 en ontwerpjaarrekening 
Randstad 2004  
 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2004 en de ontwerpbegroting 2006 
van het samenwerkingsverband Randstad; 

- Ten behoeve van de begroting van 2006 een voorbehoud te maken in verband 
met eventuele discussie en besluitvorming aan de hand van de op dit moment 
door Berenschot te houden evaluatie; 

- Uit te gaan van een gedegen discussie na het verschijnen van het 
evaluatierapport van Berenschot; 

- Een mogelijke navordering over 2004 ( als gevolg van de toe te passen 
verdeelsleutel op basis van het Provinciefonds) af te handelen via de pst 
afrekenverschillen en een navordering over 2005 aan te melden voor het 
najaarsbericht 2005; 

- Ten behoeve van de hogere bijdrage voor 2006 het een en ander binnen het 
product Randstad van de begroting 2006 van de provincie Noord-Holland op te 
vangen; 

- Het samenwerkingsverband Randstad een brief te zenden, conform bijgevoegd 
concept, met ons standpunt inzake de samenwerking in randstadverband en de 
wens om de hoogte van de NH-bijdrage in discussie te brengen aan de hand 
van het nog uit te brengen evaluatierapport; 

- PS actief van het een en ander op de hoogte te brengen met het doel PS te 
informeren; dit te doen na de vergadering van het dagelijks en algemeen 
bestuur van het samenwerkingsverband Randstad d.d. 15 juni 2005. 
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4. 
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: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

- Bestemmingsplan Dorpcentrum 2000, herziening Kerkstraat e.o., gemeente 
Wognum 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Wijzigingsplan Parallelweg, reclamanten daarvan in kennis te stellen, 

gemeente Bergen  
  
5. 
Deelverordening 
Herstructurering en Innovatief 
Ruimtegebruik op 
Bedrijventerreinen, tweede 
tender. 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage over de tweede tender van de 
subsidieregeling Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op 
Bedrijventerreinen 

- Te constateren dat de doelstellingen rond het aantal te herstructureren hectares 
(doelstelling 250 ha/jaar, gehaald: 411) en percentage subsidie voor duurzame 
maatregelen (10%, gehaald: 11,6) ruim worden gehaald, terwijl het gemiddelde 
percentage ruimtewinst nog niet de 15% bereikt (gehaald: 12%) 

- Met het bijgevoegd rapport Provinciale Staten te informeren over het beleid dat 
is gevoerd bij het behandelen van de ingediende projecten. 

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1,2,3,4,   
 K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 5   
 
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. 
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