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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 

Voortgangsrapportage Groene 

Hart  

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de eerste voortgangsrapportage Groene Hart. 

  

2. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) inzake de 

ABWZ en Wajong (nr. 34) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 

Plan van Aanpak 

Verwijsindex Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

1. Het Plan van Aanpak Verwijsindex Noord-Holland vast te stellen. 

  

4. 

Ontwerp Beleidskader 

jeugdzorg 2009 t/m 2012 en 

ontwerp 

Uitvoeringsprogramma 

jeugdzorg 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. het ontwerp-Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 vast te stellen en vrij te geven 

voor inspraak; 

2. het ontwerp-Uitvoeringsprogramma jeugdzorg (UVP) 2009 inclusief de bijlagen 

die een integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma vormen, vast te stellen 

en vrij te geven voor inspraak en het ontwerp-financieel programma 2009 (bijlage 

1) vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling door PS van de begroting 2009; 

3. de totale kosten van het UVP 2009 vast te stellen op €  79.338.303 en deze te 

dekken uit de verwachte doeluitkering 2009 van € 77.903.962, provinciale 

middelen ten bedrage van € 453.800, de voorziening jeugdzorg voor € 980. 541, 

onder voorbehoud van vaststelling door PS van de begroting 2009; 

4. gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen wijzigingen/aanvullingen van niet 

ingrijpende aard in de tekst van ontwerp- Beleidskader en Uitvoeringsprogramma 

aan te brengen vóór verzending voor inspraak; 

5. de cliëntenorganisatie Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen NVP en andere 

betrokken instellingen in de jeugdzorg in de gelegenheid te stellen om tot 15 

augustus 2008 te reageren op het ontwerp-Beleidskader en-Uitvoeringsprogramma; 

6. het ontwerp-Beleidskader en -Uitvoeringsprogramma voorzien van bijgaande brief 

aan te bieden aan het ministerie voor Jeugd en Gezin; 

7. het ontwerp-Beleidskader en –Uitvoeringsprogramma voorzien van bijgaande brief 

aan PS te zenden. 

  

5. 
Polanenpark; besluit tot 

participatie in C.V.  

 

 

Het college besluit: 

1. Tot oprichting van en deelneming in Polanenpark C.V.; 

2. Inliggende brief te verzenden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties; 

3. Gedeputeerde Bond te machtigen tot ondertekening van de C.V. akte. 

  

6. 
Water als Economische 

Drager  

 

 

Het college besluit: 

1. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit met betrekking tot het programma water 

als economische drager en de deelverordening water als economische drager 2008 

vast te stellen. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door testuren aan 

provinciale staten door middel van een brief 

3. De deelverordening, na vaststelling door PS, te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

7. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden P.E. Kirch-

Voors, L.M. Driesen-Jansen 

en C.J. Loggen (VVD) inzake 

aanbesteding veerdienst van 

en naar Texel (nr. 32) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

8. 

Verkenningenstudie HOV 

Schiphol Oost 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de conclusies uit de Verkenningenstudie HOV Schiphol Oost; 

2. Vast te stellen dat er voldoende vervoerspotentie is voor hoogwaardig openbaar 

vervoer aan de oostkant van Schiphol; 

3. Vast te stellen dat het busvervoer op ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ kwaliteit 

kan worden gebracht met investeringen in de infrastructuur; 

4. Vast te stellen dat een aantal onderdelen nadere afstemming en uitwerking 

behoeven, waaronder de delen die een nauwe interactie hebben met de uitvoering 

van het project N201+; 

5. Het project dan ook nog niet te promoveren naar de planfase van het Provinciaal 

Meerjarenprogramma Infrastructuur; 

6. De stadsregio Amsterdam te informeren dat in zo verre kan worden ingestemd met 

de resultaten van en conclusies uit de studie, dat de provincie wil participeren in de 

vervolgstudie en de helft van de studiekosten wil dragen en dat er nadere afspraken 

moeten worden gemaakt met het projectbureau N201+; 

7. Provinciale Staten te informeren via brief. 

  

9. 
Gratis reizen voor 65-plussers 

 

 

Het college besluit: 

1. De eindevaluatie van de proef gratis reizen voor 65-plussers in Noord-Holland 

Noord vast te stellen met als conclusie dat er geen relatie is tussen gratis reizen en 

de mate van eenzaamheid en sociaal isolement van 65-plussers. 

2. Provinciale Staten op de hoogte stellen van de resultaten van de proef door middel 

van brief met bijlagen. 

  

10. 
Ontgrenzen natuurhectares op 

Texel 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan de gebiedscommissie ILG Texel te verzoeken met voorstellen te komen voor 

de ontgrenzing van ca 290 ha natuurbegrenzing op Texel en deze uiterlijk 15 

november 2008 aan GS aan te bieden. 

2. Aan de gebiedscommissie als randvoorwaarden mee te geven om de 

uitgangspunten voor de herijking EHS zoals die op 11 maart 2008 door GS zijn 

vastgesteld te respecteren en rekening te houden met de intentieovereenkomst 

polder Waal en Burg. 

3. Een brief aan de gebiedscommissie ILG Texel te versturen. 

  

11. 

Concretiseren financiële inzet 

 

Het college besluit: 
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Onderwerp 

 

Besluit 

“brak is bijzonder –Westzaan” 

 

De binnen de bestemmingsreserve UNA beschikbaar gestelde middelen voor 

Verbrakking van Westzaan (deelproject Realisatie EHS) ad € 1.3 miljoen als volgt aan 

te wenden: 

- € 1.195.027 provinciale bijdrage cofinanciering Life Nature projectaanvraag 

verbrakking van (delen van ) Westzaan (goedkeuring EU 2006); 

- € 104.973 proces- en voorbereidingskosten project “ Brak is bijzonder – 

Westzaan”. 

  

12. 

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. 
- Bouw van een woning met garage/berging aan de Sternstraat 2a te Uitgeest, 

gemeente Uitgeest,  

- Bebouwing op perceel Dorpsstraat 57-59 te Ilpendam, gemeente Waterland,  

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan Amstelveen-Noord-West, gemeente Amstelveen,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan “ Gebruik voorschriften De Pijp”, gemeente Beverwijk,  

  

13. 

Verhoging verlening ISV2 

investeringsbudget Den 

Helder 

 

 

Het college besluit: 

1. de impulsbijdrage van het Rijk van € 3.500.000,- voor Den Helder toe te voegen 

aan het investeringsbudget ISV 2 voor Den Helder; 

2. daarmee het totale investeringsbudget te verlenen op maximaal € 7.779.303,-; 

3. een voorschot van € 2.800.000,- te verstrekken aan Zeestad C.V./B.V.; 

4. voornoemde besluiten aan Zeestad C.V./B.V. te doen uitgaan (met een afschrift aan 

de gemeente Den Helder), conform brief. 

  

14. 

Handhavingrapportage 2007 

 

 

Het college besluit: 

A. De Handhavingrapportage 2007 vast te stellen en  

B. De Handhavingrapportage 2007 ter kennisname aan PS aan te bieden. 

  

15. 
Beslissing op bezwaar van 

Stichting Onderzoek Velser 

Affaire (SOVA) tegen het 

besluit van 3 maart 2008, nr. 

2008-11588, waarbij 

geweigerd is subsidie te 

verlenen voor een onderzoek 

naar de Velser Affaire 

 

Het college besluit: 

1. SOVA in haar bezwaar te ontvangen; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 3 maart 2008 niet te herroepen. 

  

16. 

Beslissing op bezwaar van het 

bestuur van Zorgbelang 

Noord-Holland tegen ons 

besluit van 18 januari 2008, 

nr. 2008-333, waarbij een 

periodieke tekortsubsidie is 

 

Het college besluit: 

1. stichting Zorgbelang Noord-Holland in haar bezwaar te ontvangen; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 18 januari 2008, nr. 2008-333 niet te herroepen, 

4. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

verleend voor het prestatieplan 

2008  

  

17. 
Beslissing op bezwaar van het 

bestuur van stichting 

Amsterdams 

Patiënten/Consumenten 

Platform te Amsterdam tegen 

ons besluit van 18 januari 

2008, nr. 2008-1332, waarbij 

een periodieke tekortsubsidie 

is verleend voor het 

prestatieplan 2008  

 

Het college besluit: 

1. stichting Amsterdams Patiënten/ Consumenten Platform niet in haar bezwaar te 

ontvangen. 

  

18. 
Beleidsregel vervanging 

archiefbescheiden 

 

 

Het college besluit: 

1. de Beleidsregel vervanging archiefbescheiden Provincie Noord-Holland 2008 vast 

te stellen 

2. de Beleidsregel te publiceren in het Provinciaal Blad 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 

  

19. 
Jaarverslag rechtspositie 

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van het verslag over de afhandeling van bezwaar- en 

beroepsprocedures tegen personeelsbesluiten in 2007; 

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

  over de nummers: 

G. Schokker tel. (023) 514 46 39 5, 6 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 19 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 10, 11, 14 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 2, 3, 4, 15, 16, 17 18 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 12, 13 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 7, 8, 9 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 1 

  

 

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. 17-06-2008 openbaar 

Datum:17-06-2008 
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