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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer 

K.W.C. Breunissen 

(GroenLinks) over 

bestemmingsplannen in het 

Groene Hart  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 
Voorstel tot afwijking van de 

provinciale 

aanbestedingsregels 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het gebruik maken van de uitzonderingsbepaling als bedoeld in  

        regel 6, ad. 1 onder b. van de provinciale aanbestedingsregels waardoor de inzet 

van Sargas BV voor het inhuren van een tijdelijk medewerker R.O. kan worden 

verlengd tot 1 januari 2008 met een optie tot nog eens een verlenging van een half 

jaar.  

2. De directeur SHV opdracht te geven om de opdracht tot verlenging van de in huur 

af te handelen. 

  

3. 

Wet bescherming 

persoonsgegevens  

 

 

Het college besluit: 

- Het Algemeen reglement met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens 

(verder: het reglement); 

- Het model voor een openbaar register; 

- Het model voor rapportages over toepassing van het reglement en van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) (verder: WBP-rapportages). 

  

4. 
Verdeling subsidie tender 

ontwikkelingssamenwerking 

2007  

 

Het college besluit: 

1. Prioriteitenlijst met voorstel voor de verdeling van de subsidiegelden voor de tender 

ontwikkelingssamenwerking van 1 april 2007 vast te stellen 

2. SHV opdracht te geven tot het uitvoeren van het bovengenoemde besluit 

  

5. 
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. 

- realiseren Gamma Bouwmarkt aan de Industrieweg 15A te Grootebroek, gemeente 

Stede Broec,  

- realiseren dierenpensioen aan de Broerdijk 41 te Oostwoud, gemeente Medemblik,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan Rosmolenwijk, gemeente Zaanstad,  

- Bestemmingsplan Kinselmeer, stadsdeel Amsterdam-Noord,  

  

6. 

Brief gemeente Blaricum 

Project Blaricummermeent 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de inhoud van bijgaande brief aan de gemeente Blaricum en 

deze te ondertekenen voor verzending.  

  

7. 

Vaststelling subsidieplafonds 

 

Het college besluit: 
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Besluit Locatiegebonden 

Subsidies 2007  

 

1. De volgende subsidieplafonds voor Besluit Locatiegebonden Subsidies in 2007 vast 

te stellen: 

- Voor locatiesubsidie aan de gemeente Alkmaar: €    802.672,-- 

       - Voor locatiesubsidie aan de gemeente Haarlem: € 1.244.145,-- 

       - voor locatiesubsidie aan de gemeente Hilversum €   695.604,-- 

- Voor locatiesubsidie voor toevoegingen aan de woningvoorraad op financieel 

moeilijke locaties met een aangetoond tekort in overige gemeenten in de 

betrokken drie regio’s conform artikel 5 lid 1.a van de deelverordening; € 

1.839.579,--; 

- Voor locatiesubsidie voor doorlichting van de grondexploitaties van financieel 

lastige locaties en externe advisering om stagnatie bij de voorbereiding van 

bouwplannen te voorkomen in de overige gemeenten in de betrokken drie 

regio’s conform artikel 5 lid 1.b. en 1.c. van de deelverordening: € 150.000,--. 

2. De maximale bijdrage van financiële doorlichting te bepalen op € 3500,-- per 

project. Aan de doorlichting van grote, complexe projecten kan maximaal € 4500,-- 

verleend worden. De maximale bijdrage aan externe advisering wordt bepaald op € 

20.000,-- per project en € 200,-- per woning. 

3. De betrokken gemeenten te informeren over de vastgestelde subsidieplafonds voor 

2007 en de mogelijkheden tot het indienen van aanvragen. 

4. De subsidieplafonds in het provinciaal blad te publiceren. 

  

8. 

Aanpassen Beleidsregels 

Wegwedstrijden Provincie 

Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. de Beleidsregels Wegwedstrijden Provincie Noord-Holland van 22 juni 2004 te 

wijzigen in die zin dat artikel 2 lid c vervalt; 

Dit artikellid luidt als volgt: het reglement waaronder de wedstrijd wordt 

verreden;wanneer de wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van een 

overkoepelende organisatie, dan mag worden verwezen naar het reglement van 

deze organisatie 

2. De toelichting bij de beleidsregels wegwedstrijden aan te passen in de zin dat het 

gedeelte onder artikel 2, luidend als volgt;” De eis van een wedstrijdreglement is 

gesteld omdat daarin belangrijke informatie staat over de regels die de 

wedstrijdorganisatie zelf al toepast om de veiligheid van de deelnemers en het 

verkeer te beschermen. Hoe meer er op dit punt in het reglement wordt geregeld, 

hoe minder bij de ontheffing voorschriften hoeven te worden gesteld” vervalt; 

3. De gewijzigde Beleidsregels Wegwedstrijden Provincie Noord-Holland te 

publiceren in het Provinciaal blad en op de internetpagina van de provincie Noord-

Holland. 

  

9. 
Programma en verslag van het 

door de cvdK afgelegde 

ambtsbezoek aan de gemeente 

Den Helder 

 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van het verslag en het programma van het op 29 maart 2007 door de 

commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Den Helder en 

kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezegging dat hij 

onder de aandacht van GS brengt: 

- De problematiek m.b.t. de verplaatsing van de aanlegsteiger TESO vóór 2015 naar 

de oostkant van Den Helder, locatie Balgzand 

- Het versnipperde beeld van de gemeente over welke activiteiten m.b.t. het 

jeugdbeleid worden ondernomen. Zij wil graag op de hoogte worden gehouden van 

de te ondernemen acties in de gemeente 

- De wens van het mede gebruik van (de faciliteiten) van de Marinehaven ten nutte 
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van de civiele sector en dit te betrekken in mijn gesprekken met de minister van 

Defensie. 

  

10. 
Klantenmonitor Noord-

Holland 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de klantenmonitor Noord-Holland die in 2007 en 2008 

uitgevoerd zal worden. 

  

11. 

Begroting 2008 en 

jaarrekening 2006 Regio 

Randstad 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de zienswijzen van Provinciale Staten ten aanzien van  

ontwerpjaarrekening 2006 en de ontwerpbegroting 2008 gegeven in de vergadering 

van de Statencommissie FEPO op 14 mei 2007; 

2. In te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2006 en de ontwerpbegroting 2008 van 

het samenwerkingsverband Randstad; 

3. De vertegenwoordiger van Noord-Holland in het  algemeen bestuur te vragen het 

standpunt van het College en de zienswijzen van Provinciale Staten inzake de 

ontwerpjaarrekening 2006 en de ontwerpbegroting 2008 in te brengen in de 

vergadering van het algemeen bestuur van Regio Randstad op 12 juni aanstaande; 

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 2, 10 11 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 4, 9  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 1, 5, 6, 7,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 8 

  

 

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.  
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