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1. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) over 

cliëntenraad Bureau Jeugdzorg 

 

 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenleden mevrouw 

E.P. van Gaalen-Haanstra , 

mevrouw P.D.A.M. Baks, de 

heer W. Opmeer (VVD) over 

wachtlijsten jeugdzorg 

 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) over de 

overgang van gehandicapte 

cliënten naar Bureau 

Jeugdzorg 

 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 

Noordvleugel Groen-Blauw 

 

 

Het college besluit: 

a)  kennis te nemen van de ingezette lijn in het conceptboekje “Groen Blauwe Kracht”  

     (bijlage 1); 

b)  in te zetten op de in de notitie “Procedure besluiten over de drie sleutelprojecten van          

hetNoordvleugel Uitvoeringsprogramma Groen-Blauw” (bijlage 2) voorgestelde 

besluiten alsNoord-Hollandse inbreng voor de vergaderingen van de Bestuurlijke 

Kerngroep Noordvleugel van 19 april en 9 mei a.s.  

  

5. 

Impulsbudget ISV VROM 

 

 

Het college besluit VROM te adviseren: 

• Het beschikbare ISV impulsbudget aan de (binnen het provinciale beleid 

voor stedelijke vernieuwing passende) projectaanvragen van de gemeente 

Velsen en de gemeente Den Helder toe te kennen, waarbij het gelijkelijk 

over de twee projecten wordt verdeeld; concreet betekent dit dat aan 

VROM geadviseerd wordt aan het project Parkstad (onderdeel van het 

project Centrumplan IJmuiden) in Velsen € 655.469,- en aan het project 

Groene Hart in Den Helder (onderdeel van het project Herstructurering 

Nieuw Den Helder Centrum) € 655.469,- toe te kennen. 

 

  

6. 

Voorstel om gebruik te maken 

van de uitzonderingsclausule- 

6a- van de provinciale 

aanbestedingsregels 2005 

betreffende opdracht verlening 

aan Goudappel Coffeng 

inzake implementatie KAR 

 

Het college besluit: 

In te stemmen met de opdracht verlening aan Goudappel Coffeng voor het verrichten 

van werk door aansluiting te zoeken bij de uitzonderingsbepalingen – regel 6a – van de 

aanbestedingsregels 2005.  
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ten behoeve van de brandweer 

op de ring te Alkmaar in 

verband met reconstructie 

N242 

 

  

7. 

Afwijkingsprocedure 

aanbestedingsregels voor de 

opdracht dagelijks onderhoud 

halteplaatsen Zuidtangent 

periode 1 mei – 1 september 

2006 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule 

A van de aanbestedingsregels inzake de opdracht Dagelijks Onderhoud 

Halteplaatsen Zuid Tangent voor de periode 1 mei 2006- 1 september 2006. 

2. toestemming te verlenen aan het hoofd van de directie BU om de opdracht tot 

uitvoering te verlenen aan SRS Servicediensten te Bergambacht. 

  

8. 

Netwerkvisie Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de Netwerkvisie Noord-Holland waarin wordt 

aangetoond dat het toepassen van regelstrategieën bijdraagt aan een betere 

doorstroming en benutting van het wegennet; 

2. Het in de Netwerkvisie Noord-Holland opgenomen regionale wegennet en de 

daarop van toepassing zijnde regelstrategie als leidraad te nemen voor het te 

voeren provinciaal verkeers- en vervoersbeleid; 

3. Akkoord te gaan met het verder uitwerken van de knelpunten in het netwerk 

via Gebiedsgericht Benutten projecten. 

  

9. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenleden de heer D. 

Graatsma en de heer A.A. de 

Vries (SP) over reis de heer 

Poelmann naar World Water 

Forum 

 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  

10. 

Reorganisatie Archief en 

registratie 

 

 

Het college besluit: 

1. Het onderdeel Archief en registratie van het Facilitair Bedrijf (A&R) te 

reorganiseren; 

2. Daartoe offertes te vragen voor een extern onderzoek van A&R op basis van 

inliggende opdrachtomschrijving; 

3. De Ondernemingsraad te informeren over dit besluit. 

  

11. 

Verslag van deelname aan 

World Water Forum in 

Mexico 

 

 

Het college besluit: 

a. kennis te nemen van het verslag van de dienstreis van gedeputeerde 

Poelmann naar het 4
e
 World Water Forum in Mexico City, van 16 tot 23 

maart 2006; 

b. het verslag aan te bieden aan Provinciale Staten. 

 

  

12. 

Kustvisie: keuze 

voorkeursoplossing zwakke 

schakels 

 

 

Het college besluit: 

a. te kiezen voor een innovatieve en duurzame versterking van de zwakke 

schakels in de Noord-Hollandse kust, te weten: 

� zowel de Hondsbossche als de Pettemer Zeewering voor de komende 
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vijftig jaar overslagbestendig te maken  

� robuuste zeewaartse verbreding van strand en duinen van de zandige kust 

tussen Petten en Den Helder, met name tussen Callantsoog en Groote 

Keeten (Gladde kust); 

b. de aangetoonde positieve effecten op natuur, (cultuurhistorisch) landschap, 

recreatie en toerisme van de gekozen oplossingsrichting in concrete ruimtelijke 

plannen vorm te geven inclusief de daarvoor benodigde financiering; 

c. de gekozen oplossingsrichting via een brief aan de hoofdingenieur-directeur 

van Rijkswaterstaat Noord-Holland ter goedkeuring voor te leggen aan de 

staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat; 

d. dit besluit inclusief de onderliggende integrale beoordeling en het advies van 

de Commissie voor de milieueffectrapportage onverplicht ter visie te leggen 

aan belanghebbenden; 

e. met inachtneming van de uit besluit c en d voortvloeiende reacties van de 

staatssecretaris en belanghebbenden, het hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier te verzoeken de gekozen oplossingsrichting uit te werken in 

twee waterkeringversterkingsplannen inclusief milieueffectrapportage; 

f. het genomen besluit per bijgevoegde brief toe te lichten aan de commissie voor 

de milieueffectrapportage; 

g. Provinciale Staten per bijgevoegde brief over dit besluit te informeren. 

  

13. 

Vervullen vacature GS-

chauffeur 

 

 

Het college besluit:  

1.de vacature voor GS-chauffeur die is ontstaan op te vullen door indiensttreding van 

een vaste werknemer. 

2.   Opdracht te geven tot een Europese aanbesteding voor de inhuur van GS-vervoer. 

  

14. 

Audit Adviescommissies 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Auditrapport Functioneren en bestaansrecht 

adviescommissies; 

2. De aanbevelingen in het Auditrapport over te nemen; 

3. De Algemeen directeur opdracht te geven de aanbevelingen voor 1 oktober 2006 uit 

te laten voeren; 

4. PS actief te informeren. 
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15. 

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. 

- voor het oprichten van een woning met garage op de kavel 15 van “ De 

Boseilanden” aan het “ Larens Profiel” te Zwaanshoek, gemeente Haarlemmermeer 

- bouw voor 15 appartementen en twee woningen aan de Dorpstraat 6 te Landsmeer,  

- bouw woning aan de Lingerzijde 10  te Edam, gemeente Edam-Volendam,  

  

16. 

Voortgangsrapportage 

streekplanprojecten januari 

2005 – maart 2006  

 

 

 

Het college besluit: 

� de Voortgangsrapportage streekplanprojecten januari 2005 – maart 

2006 over  de negen sleutelprojecten uit de Projectennota Noord-

Holland Zuid en de zeven (nieuwe) projecten of instrumenten uit 

het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland 

Noord vast te stellen 

� de rapportage, met bijgevoegd brief, ter informatie aan Provinciale 

Staten aan te bieden 

 

  

17. 

Meta-evaluatie subsidie-

effecten 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met voorgestelde procedure zoals verwoord in inliggende brief; 

2. Provinciale Staten te informeren middels brief. 

  

18. 

Informatienotitie GS nieuwe 

Wet ruimtelijke ordening 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van bijgaande notitie  

2. De notitie door te zenden aan de leden van PS door tussenkomst van de 

Statengriffier 

  

19. 

Audit FBBC en 

Planningsdocumenten 

 

 

Het college besluit: 

a) Kennis te nemen van het auditrapport ‘FBBC en Planningsdocumenten’ (met 

aanpassing); 

b) Kennis te nemen van de wijze waarop de directie tot nu toe invulling heeft 

gegeven aan de aanbevelingen uit het auditrapport; 

c) De directie opdracht te geven in 2006 steeksproefgewijs onderzoek te laten 

doen naar de mate waarin werkresultaten en competenties SMART zijn 

omschreven in de werkplannen; 

d) De directie opdracht te geven een format voor de verslaglegging van 

voortgangsgesprekken te ontwerpen en dit organisatiebreed te gebruiken bij de 

voortgangsgesprekken medio 2006. 

 

  

20. 

Agenda overleg stuurgroep 

Groene Hart met minister 

Veerman 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de agenda voor het gesprek van de drie Groene Hart 

provincies met minister Veerman op 24 april 2006. 

2. Kennis te nemen van het concept Uitvoeringsprogramma Groene Hart 

3. Kennis te nemen van het verslag van het gesprek met Minister Veerman op 15 

februari 2006 
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21. 

Subsidieverzoek 

Waterlandziekenhuis 

 

 

Het college besluit: 

1. Waterlandziekenhuis te Purmerend een incidentele subsidie te verlenen van  

                     € 15.000,-; 

            2.   De Raad van Bestuur van het Waterlandziekenhuis per brief  te            

informeren. 

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

   

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6, 7, 8, 13,14,  19,  

Y.Groot tel. (023) 514 4022 9, 10, 11, 12, 20  

A.Meiborg tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3, 4, 5,15, 16, 17, 18, 21   

  

 

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. 

 

Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld  worden via het algemene 

provincienummer  (023)  514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.  
 

 

 

 

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 18-04-2006 openbaar 

Datum:18-04-2006 


