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1. 
Gewijzigde subsidiecriteria 

ten behoeve van provinciaal 

MeerJarenProgramma deel B 

Inrichting Landelijk Gebied 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de gewijzigde subsidiecriteria ten behoeve van het provinciaal 

Meerjarenprogramma (pMJP) deel B. 

2. De minister van LNV om goedkeuring van de gewijzigde subsidiecriteria te vragen 

(Wet Inrichting Landelijk Gebied, artikel 11, lid 3) 

3. De gewijzigde subsidiecriteria te publiceren in het provinciaal blad, zodra de 

goedkeuring door GS en minister van LNV is verkregen. 

  

2. 
Benoeming leden algemeen 

bestuur Regio Randstad 

 

 

Het college besluit: 

1. vanuit hun midden de heren Visser en Borghouts aan te wijzen als leden van 

het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Regio Randstad 

2. vanuit hun midden de heer Bond aan te wijzen als plaatsvervangende lid van 

het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Regio Randstad 

3. de heer Visser voor te dragen als lid van het dagelijks bestuur van het 

samenwerkingsverband Regio Randstad 

4. de heer Hooijmaijers voor te dragen als plaatsvervangend lid van het dagelijks 

bestuur van het samenwerkingsverband Regio Randstad 

5. de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden ter bekrachtiging in 

te brengen in Provinciale Staten. 

  

3. 
Vaststellen wijziging 

uitvoering programma 

Investeringsbudget Landelijk 

Gebied (ILG) 2007 

 

 

Het college besluit: 

1. Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma ILG 2007 vast te stellen. 

2. In te stemmen met brieven aan de gebiedscommissies, met daarin het verzoek 

uitvoering te geven aan de programma’s en projecten die voor 2007 

geprogrammeerd staan. 

3. Het jaar 2007 te gebruiken voor het maken van een nadere uitwerking te maken van 

het thema Sociaal Economische Vitalisering (SEV), waarbij de input van de 

gebiedscommissies wordt gevraagd 

4. de aangedragen projecten binnen het thema SEV voor 2007 vooralsnog aan te 

houden. 

5. De gebiedscommissies via de zomerbrief duidelijkheid te geven over de gestelde 

vragen in hun adviezen voor de actualisatie 2007 aan GS.  

6. Ten aanzien van het Programma Beheer om in 2007 uitsluitend nieuwe 

verplichtingen aan te gaan tot het momenteel  beschikbare maximum kasbudget van  

€ 185.344,50 en met LNV de onderhandelingen voort te zetten over het verhogen 

van het beschikbare budget voor het aangaan van nieuwe verplichtingen.  

  

4. 
Uitwerking initiatiefvoorstel 

Prohef 

 

 

Het college besluit: 

1. Te constateren dat PS op 4 juli 2005 hebben ingestemd met een initiatiefvoorstel 

van de SP inzake Prohef (een vorm van loonkostensubsidie). 

2. Te constateren dat de statencommissie ELE op 21 november 2005 heeft ingestemd 

met het volgende voorstel van het college van Gedeputeerde Staten: 

a) GS doen onderzoek naar standpunten van betrokken partijen en 

de behoefte van die partijen ten aanzien van promotie 

activiteiten vanuit de provincie over Prohef 

b) GS maken een brochure en verspreiden deze onder gemeenten 
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en sociale diensten 

c) GS organiseren twee voorlichtingsbijeenkomsten voor 

gemeenten en bedrijfsleven. 

d) GS richten een informatiepunt in over Prohef. 

3. Kennis te nemen van het rapport Meer Werk Minder Bijstand? Een 

haalbaarheidsonderzoek naar de loonkostensubsidie “Meer Werk Minder Bijstand 

“ in Noord-Holland 

4. Gezien de conclusies van het rapport te besluiten geen verdere activiteiten te 

ontplooien wat betreft Prohef; 

5. Dit GS-besluit ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie Sociale 

Infrastructuur 

 

  

5. 

Deelverordening 

Zwerfjongeren Noord-Holland 

2007  

 

Het college besluit: 

1. De concept-Deelverordening Zwerfjongeren Noord-Holland 2007 vast te stellen.  

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit door middel van bijgaande brief aan te 

bieden aan provinciale staten; 

3. Het subsidieplafond voor 2007 als volgt vast te stellen: 

a. Dagbesteding Zwerfjongeren € 87.500; 

b. Ketenregisseur € 116.500; 

c. AMA’s  € 95.000; 

4. De deelverordening Zwerfjongeren Noord-Holland 2007 na vaststelling door 

provinciale staten te publiceren in het Provinciaal Blad; 

5. Het subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad. 

 

  

6. 
Deelverordening Voortijdig 

Schoolverlaten 

PO/VMBO/MBO Noord-

Holland 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. De Deelverordening voortijdig schoolverlaten PO/VMBO/MBO 2007 vast te 

stellen;  

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken per bijgaande 

brief aan te bieden aan provinciale staten; 

3. Het subsidieplafond voor 2007 ad € 800.000,- vast te stellen; 

4. Voor de onderverdeling van de Deelverordening voortijdig schoolverlaten 

PO/VMBO/MBO 2007 in drie hoofdstukken afzonderlijke subsidieplafonds vast te 

stellen ad €100.000, €500.000 en €200.000; 

5. Voor verzending van de deelverordening aan provinciale staten deze aan te passen 

naar de opmaak volgens standaardformat (kopjes en dergelijke); 

6. De Deelverordening voortijdig schoolverlaten PO/VMBO/MBO Noord-Holland 

2007 na vaststelling door provinciale staten te publiceren in het Provinciaal Blad; 

7. De subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

 

  

7. 
Greenport Aalsmeer 

 

 

Het college besluit: 

a. kennis te nemen van de toekomstvisie en actieprogramma voor de versterking 

van het Aalsmeerse sierteeltcomplex “Greenport Aalsmeer in full color” en de 

daarin genoemde  coalities/ambities rond de thema’s ruimte, duurzaamheid, 

bereikbaarheid, kennis, innovatie en onderwijs, alsmede organiserend 

vermogen te onderschrijven; 

b. voor het jaar 2007 ten behoeve van de uitvoering van het actieprogramma een 
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bedrag van € 68.000,-- vrij te maken op de begroting landbouw; 

c. voor de jaren 2008 t/m 2010 ten behoeve van de uitvoering van het 

actieprogramma jaarlijks een bedrag van € 150.000,-- binnen de begroting 

landbouw op te nemen; 

d. motie 9-29, aangenomen door provinciale staten op 12 november 2004 hiermee 

als afgedaan te beschouwen; 

e. de toekomstvisie en actieprogramma te betrekken bij het opstellen van de 

structuurvisie Noord-Holland; 

f. de gedeputeerde voor economische zaken en landbouw te machtigen alle 

noodzakelijke acties voorvloeiend uit de besluiten onder  a t/m c. af te 

handelen, inclusief de vertegenwoordiging van Noord-Holland in de 

stuurgroep Greenport(s) Nederland; 

g. het document “Greenport Aalsmeer in full color” aan te bieden aan PS; 

  

8. 
Ontwerp actualisatie 

Provinciaal Verkeers- en 

Vervoerplan 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het, op basis van de vastgestelde visie, samengestelde 

uitvoeringsprogramma, waarin per speerpunt projecten en activiteiten voor de 

komende jaren zijn aangegeven;  

2. In te stemmen met de omschrijving van de essentiële onderdelen, alsmede met de 

daaraan verbonden gevraagde doorwerking in het gemeentelijk verkeers- en 

vervoerbeleid;   

3. De actualisatie Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) in ontwerp vast te 

stellen en ter inzage te leggen van 4 juni tot en met 15 juli;  

4. Kennis te nemen van de voorgenomen inzet van daartoe eerder gereserveerde 

middelen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer ten behoeve van (start) 

activiteiten uit het uitvoeringsprogramma;  

5. PS over de bovenstaande besluiten te informeren. 

  

9. 
Onderzoeksprogramma 

concerncontrolling 2007  

 

 

Het college besluit: 

- Het onderzoeksprogramma concerncontrolling voor 2007 vast te stellen, 

- Het programma ingevolge artikel 8.6, derde lid Verordening financieel beheer 

Noord-Holland 2006 toe te zenden aan PS, 

- Het programma ter kennisneming toe te zenden aan de Randstedelijke rekenkamer. 

- De onderzoeken na afronding openbaar te maken. 

  

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 “ De Purmer 2005” , gemeente Purmerend,  

- Bestemmingsplan “ De Waal” , gemeente Texel,  

  

11. 
N248 Robbenplaat 

Wieringerwerf fase 2  

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het aanbesteden van Robbenplaats fase 2 conform de 

intentieovereenkomst met de Combinatie Robbenplaat; 

- in te stemmen met de voorbereiding van het project in bouwteamverband, waarbij 

middels het aanvragen van 3 offertes een keuze wordt gemaakt voor een 

ingenieursbureau. 
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12. 
Vaststellen kaart en exacte 

locaties Incident Management 

 

 

Het college besluit: 

- De exacte locaties waar Incident Management wordt ingevoerd met bijbehorende 

kaart vast te stellen. 

  

13. 

Criteria voor 

subsidieverlening voor 

investeringen in 

accommodaties jeugdzorg  

 

 

Het college besluit: 

1. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit met betrekking tot herziene 

criteria voor subsidiëring van investeringen in accommodaties voor jeugdzorg vast 

te stellen; 

2. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te 

sturen aan Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief; 

3. De herziene criteria, na vaststelling door PS, aan de betreffende 

jeugdzorginstellingen per brief bekend te maken. 

14. 

SHV/HH 
Kwaliteit van de 

milieuhandhaving in Gooi en 

Vechtstreek 

(2007-7877) 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van: 

- De resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van milieuhandhaving 

         in de Gooi en Vechtstreek, door PriceWaterhouseCoopers opgesteld in het 

rapport: “Naar een duurzame handhavingstructuur in Gooi en Vecht”; 

- De reactie van de regio Gooi en Vechtstreek op de resultaten van het 

onderzoek. 

2. Vast te stellen dat 

- Hilversum en Wijdemeren op dit moment volledig voldoen aan het Besluit 

Kwaliteitseisen milieuhandhaving. 

- Huizen, Laren, Muiden, Weesp, Naarden, Blaricum en Bussum momenteel 

niet voldoen aan het Besluit Kwaliteitseisen Milieuhandhaving. 

3. Betreffende het onderdeel 24-uurs bereikbaarheid: 

- Huizen, Laren, Muiden, Weesp, Naarden en Bussum op basis van artikel 

18.3d van de Wet Milieubeheer een voornemen tot individuele aanwijzing te 

doen om dit onderdeel onder te brengen bij het gewest Gooi en Vechtstreek: 

- de colleges van B&W van de betreffende gemeenten in de gelegenheid te 

stellen binnen 8 weken hun zienswijze op het voornemen te geven; 

- mededeling te doen aan de raden van de betreffende gemeenten; 

- de overige gemeenten die wel op dit onderdeel voldoen (Hilversum, 

Wijdemeren en Blaricum) op grond van solidariteit verzoeken deel te nemen 

aan deze gewestelijke oplossing. 

4. De gemeenten Huizen, Laren, Muiden, Weesp, Naarden, Blaricum en Bussum te 

verzoeken: 

- de overige in de rapportage geconstateerde gebreken binnen een termijn 

van drie maanden na verzending van bijgevoegde brieven op te lossen; 

- iedere drie maanden aan de Provincie Noord-Holland te rapporteren over 

de wijze waarop zij invulling geven aan het Besluit Kwaliteitseisen 

milieuhandhaving gedurende de periode tot aan 01-01-2008. 

5. Alle gemeenten van Gooi en Vechtstreek op de hoogte te stellen van dit bericht en de 

consequenties voor hun gemeente. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 1, 2, 3, 7 
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R.Fillet tel. (023) 514 44 09 9 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 4, 5, 6, 13 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 10 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 8, 11, 12, 14 

  

 

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-belsuitenlijst  d.d. 22-05-2007 openbaar 

Datum:22-05-2007 


