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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 september 2007
Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer A.F.
Kraak (VVD) inzake
overname ABN AMRO
(nr.73)
2.
Collegetour GS

3.
Startnotitie programma Zorg
& Welzijn

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer P.
van Poelgeest (PvdD) inzake
invloed aalscholver op de
palingvangst (nr.71)
5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
D.C.J.M. Wellink (SP) inzake
energiebesparing (nr. 65)

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- In te stemmen met het concept-programma voor het bezoek aan Zaanstreek en
Waterland d.d. 23 oktober.

Het college besluit:
1.
de ‘ startnotitie programma Zorg&Welzijn 2009-2012’ vast te stellen;
2.
het advies over het steunfunctiewerk in bijlage 5 over te nemen en optie 3 ( een
beperkte basissubsidie voor bestaande relaties en een aanbesteding van projecten
en programma’s) in de startnotitie op te nemen;
3.
de ‘ startnotitie programma Zorg&Welzijn 2009-2012’ met aanbiedingsbrief toe
te sturen aan provinciale staten ter bespreking in de Commissie Sociale
Infrastructuur;

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer A.
Bruggeman (CDA) inzake
ontwikkeling van een horeca-,
c.q. woonlocatie binnen
natuurgebied Naardermeer (vr.
58)
7.
Verordening HAC 2008

Het college besluit:
1.
het besluit van 21 november 2006, nr. 2006-61987, tot vaststelling van de
Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland
2007 in te trekken;
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2.
3.
4.

5.

6.

in plaats daarvan vast te stellen de Verordening op de behandeling van bezwaaren klaagschriften Noord-Holland 2008;
de voordracht en nota voor PS-commissiestukken vast te stellen, waarmee aan PS
wordt voorgesteld hetzelfde besluit te nemen als onder 2. vermeld;
dat de sector Juridische Dienstverlening van de directie Middelen belast wordt
met de werving en selectie van de kamervoorzitters en de voordracht van
kandidaten voor benoeming door het college;
dat kandidaten voor het kamervoorzitterschap dienen te voldoen aan het volgende
profiel: jurist, bij voorkeur meester in de rechten, met kennis van en ervaring met
algemeen bestuurs- en bestuursprocesrecht, milieurecht, ruimtelijke
ordeningsrecht, subsidierecht en natuurbeschermingsrecht;
aan PS voor te stellen de kosten voor de uitvoering van de verordening (een
structurele verhoging van begrotingspost 76282 van € 7.500 en een incidentele
verhoging van € 50.000) nader af te wegen bij de Voorjaarsnota 2008.

8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- Ten behoeve van het veranderen en vergroten van het theatercomplex Nieuwe de la
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Mar Theaters tot theater gebouwen en bijbehorende kantoren op de locatie van het
huidige Nieuwe de la Martheater aan de Marnixstraat 404 te Amsterdam,
- Realiseren waterberging met recreatieve voorzieningen bij Oosterblokker,
gemeente Drechterland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Borneo, Sporenburg en Rietlanden, stadsdeel Zeeburg, te
Amsterdam,
9.
“Partiële herziening
bestemmingsplan
Buitengebied Hoogwoud”,
gemeente Opmeer
10.
Subsidieverlening Openbare
Bibliotheek Amsterdam/
rechtmatigheid Subsidies

11.
Vaststelling en publicatie
subsidieplafond 2007 voor de
Deelverordening landbouw en
visserij Noord-Holland 2007,
tweede tranche

Het college besluit:
- goedkeuring te onthouden aan de “ Partiële herziening bestemmingsplan
Buitengebied Hoogwoud”;
- reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen buitenbeschouwing zijn gelaten.

Het college besluit:
1. Met toepassing van de in artikel 9 van de Deelverordening vernieuwingsagenda
basisbibliotheken Noord-Holland opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken
van de weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 3 a en de aanvraag van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam onder voorwaarden te honoreren;
2. de sectormanager Subsidies uitvoering te laten geven aan dit besluit.

Het college besluit:
- in te stemmen met de ophoging van het subsidieplafond voor de tweede tranche van
de Deelverordening landbouw en visserij Noord-Holland 2007 van € 200.000,-naar € 205.355,--.
- het besluit bekend te maken in het Provinciaal Blad.

12.
Uitvoeringsregeling Opleiding Het college besluit:
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en ontwikkeling

-

het voornemen uit te spreken de Uitvoeringsregeling Opleiding en Ontwikkeling
vast te stellen en deze ter instemming aan de Ondernemingsraad voor te leggen.

13.
N242 Reconstructie
Het college besluit:
Smaragdweg t/m Nollencircuit - In te stemmen met het projectvoorstel van Rijkswaterstaat d.d. 20 mei 2007, voor
Aanpassen Verkeerskundige
het aanpassen van de verkeerskundige draagconstructie 7690 en daarvoor gebruik te
DraagConstructie 7690,
maken van de uitzonderingsbepalingen van de aanbestedingsregels, regel 6C. Daar
Portaal Rijkswaterstaat
is aangetoond dat er onvoldoende geschikte kandidaten zijn.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R.Fillet
M. Lansdaal
K. Grevers
M. Hartog
J. Duin
F. Lengkeek

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 34 25
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 23 13

over de nummers:
7
1, 8, 9
5, 6, 13
3, 10
4, 11, 12
2

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 18-09-2007 openbaar
Datum:18-09-2007

