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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 januari 2008

Onderwerp

1.
Programma en verslag van de
ambtsbezoeken aan de
gemeenten Alkmaar,
Purmerend, Schagen en
Huizen

Besluit

Het college besluit:
Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 10 en 25 oktober en 7 en
14 december 2007 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan
de gemeenten Alkmaar, Purmerend, Schagen en Huizen en kennis te nemen van de door
de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen.
In de gemeente Alkmaar heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder de
aandacht van GS brengt:
• De complimenten van de burgemeester van Heerhugowaard aan
de betrokken ambtenaren die werken in het project N242. Hij is
zeer tevreden over de ondersteuning en bijstand die de provincie
de laatste jaren in de regio heeft geleverd.
• De burgemeester van Schermer geeft aan het niet eens te zijn
met het besluit van de provincie om geen cameratoezicht te
houden op de N242 i.v.m. de exploitatiekosten. Er is sprake van
des investeringen omdat de kabels en voorzieningen reeds zijn
aangelegd.
• De burgemeester van Graft-De Rijp heeft het gevoel dat de
provincie doorschiet in de regels voor rechtmatigheid met name
op het gebied van subsidies in het kader van het actieplan
cultuurbeleid. Hierdoor ontstaat het gevoel om helemaal geen
subsidie meer aan te vragen, gelet op de enorme moeite die
ervoor gedaan moet worden.
• De teleurstelling bij de gemeenteraad dat de provincie het
eurokaartje niet opneemt in het Plan van Eisen voor de nieuwe
concessieverlening.
• De vraag vanuit de gemeenteraad hoe het staat met het
voornemen van GS voor gratis openbaar vervoer.
In de gemeente Purmerend heeft de commissaris van de Koningin de toezegging
gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt:
• Over ‘veiligheid’, waar de Rijkspolitie het IJsselmeer niet meer
“doet” . De uitnodiging door de Tweede Kamer zal ik benutten
om het pleidooi voor samenvoeging van de drie
Veiligheidsregio’s (Zaanstreek Waterland, Kennemerland en
Amsterdam-Amstelland) te herhalen.
• Het knelpunt N 235 voor de vrije busbaan AmsterdamPurmerend bij het Schouw waar een stukje ontbreekt
• De bereidheid toe te treden tot de Commissie van Aanbeveling
om de Enecotour 2010 naar Purmerend te halen, onder
voorwaarde dat ik word herbenoemd
• Er geen belemmering is dat Erik Kammeijer een afspraak maakt
met gedeputeerde Baggerman
• Blijft het geld dat de provincie aan FPPM ( Fonds voor
Podiumprogrammering en Marketing) gaf geoormerkt als geld
voor de theaters nu het FPPM per 1 november 2007 verdwijnt
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•

De positie van het festival Reuring (ontvangt een bijdrage van €
40.00) als het Actieplan Cultuurbereik van de provincie
verdwijnt of gaat verdwijnen

In de gemeente Schagen heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan
dat hij onder de aandacht van GS brengt:
• Het signaal van de regioburgemeesters dat hen niet altijd
duidelijk is waar bij de provincie de grenzen tussen de
verschillende beleidsterreinen c.q. portefeuilles liggen en welke
bestuurder voor welk onderwerp een eerste verantwoordelijkheid
heeft
In de gemeente Huizen heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan dat
hij onder de aandacht van GS brengt:
• De goede ervaringen met het organisatorisch onder het gewest
brengen van diensten zoals de GGD. Het college van B&W
ervaart nu dat de provincie de gemeenten verplicht om voor de
RES een aparte stichting op te richten. Dit brengt allerlei
problemen met zich mee zoals de BTW afdracht.
• De constatering van de ouderenbonden dat hun rol groter wordt
vanwege de toenemende vergrijzing, maar dat er tegelijkertijd
gekort wordt op subsidies en inkomsten.

2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) betreffende
Jeugdzorg Zandbergen ’t Gooi
(nr.99)
3.
Bibliotheekplan NoordHolland 2008

Het college besluit:
1. Het Bibliotheekplan Noord-Holland 2008 vast te stellen;
2. Het Bibliotheekplan Noord-Holland 2008 in te dienen bij het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
3. Provinciale Staten per brief te informeren over het Bibliotheekplan Noord-Holland
2008.

4.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden mevrouw
N.D.K. Eelman-van ’t Veer en
de heer C.P.J. van Diest
(CDA) inzake Stivas rapport
Texel (nr. 100)
5.
Arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek

Het college besluit:
- De statenvoordracht met betrekking tot het concept Herindelingsadvies Gooi en
Vechtstreek vast te stellen, op basis van het GS-besluit d.d. 18 december 2007
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6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer H.
Bos (SP) betreffende
begrotingscampagne (nr. 102)
7.
Aanvraag uitzondering
provinciale
aanbestedingsregels voor de
uitvoering van de
vestigingenregisters ZuidKennemerland en Gooi- en
Vecht

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- Gebruik te maken van de uitzonderingsbepalingen van regel 6 b van de provinciale
aanbestedingsregels voor de uitvoering van de vestigingenregisters ZuidKennemerland en Gooi- en Vecht.

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
- bouw 14 woningen op perceel Dorpsstraat 857 te Oudkarspel, gemeente Langedijk,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- bouw 10 woningen op de percelen Havenstraat 51,53 en 55 te Zijdeveld, gemeente
Niedorp,
- ten behoeve van het realiseren van een loods aan de Noorderweg 3-5 te Beverwijk,
9.
Resultaten Klantenmonitor
Noord-Holland

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het rapport Klantenmonitor Noord-Holland en Provinciale
Staten over dit onderzoek te informeren.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R. Fillet
L. van Hees
A. Hespe
M. Lansdaal
J. Duin

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 40 99

over de nummers:
1
5
2, 3
6, 8
4, 7, 9

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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