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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Vervullen vacature directeur 

RON  

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het profiel van de directeur Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV (RON), ten behoeve van de 

werving en selectie van een nieuwe kandidaat/directeur i.v.m. pensionering van de 

huidige directeur ultimo 2009; 

2. gezien de discussie in GS van 30 juni jl. de in het voorgestelde GS-besluit van 30 

juni jl genoemde procedure vooralsnog te vervolgen en voor 19 juli een voordracht 

ambtelijk met de gemeente Amsterdam voor te bereiden en tegelijk in afwachting 

van de resultaten van het lopende onderzoek in opdracht van provincie Noord-

Holland naar de rol en positie van de in onze provincie opererende 

ontwikkelingsbedrijven en besluitvorming daaromtrent in het vroege najaar, zo 

spoedig mogelijk aan te koersen op een interimoplossing bij de RON en hierover zo 

spoedig mogelijk in overleg te treden met de partners vertegenwoordigd in de AvA 

van de RON. 

3.   de portefeuillehouder havens te mandateren alle noodzakelijke stappen te zetten om 

het besluit onder 2. uit te voeren. 

  

2. 

Verzoek ontheffing van 

provinciale ruimtelijke 

verordening voor realisering 

van 22 drijvende woningen 

langs het Gooimeer ten 

noorden van Blaricum 

 

Het college besluit: 

1. ontheffing te verlenen van het verstedelijkingsverbod in artikel 4 lid 1 van de 

Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland 2009 voor de realisering van 22 

drijvende woningen langs het Gooimeer. 

2. Provinciale Staten met toezending van een afschrift te informeren over dit besluit. 

3. De portefeuillehouder te machtigen de redactie van de brief aan te passen. 

  

3. 

Begroting 2010  

 

 

Het college besluit:  

1. te overleggen met de voorzitter van het presidium van provinciale staten om de 

besluitvorming over de begroting 2010 uit te stellen tot uiterlijk dinsdag 25 

augustus 2009. Dit betreft een technische beleidsarme begroting voor 2010. Over 

de beleidswijzigingen 2010 e.v. wordt later besloten in de vorm van een 

amendement op de begroting 2010 en/of een 1
e
 begrotingswijziging. 

2. De portefeuillehouder te machtigen het overleg met de voorzitter van het presidium 

te voeren. 

 

  

4. 

Advies Uitzettingenbeleid & 

Liquiditeitsprognose (KPMG) 

 

 

Het college besluit: 

1. Het rapport Uitzettingenbeleid & liquiditeitsprognose te betrekken bij de 

uitwerking van de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie. 

2. het rapport ter kennisneming aan Provinciale Staten aan te bieden. 

  

5. 

Ontheffing Provinciale 

ruimtelijke verordening 

Noord-Holland 2009 voor 

voorontwerpbestemmingsplan 

“Schiphol Sloterweg 

Koetsierstraat”, gemeente 

Haarlemmermeer 

 

Het college besluit: 

1. de ontheffing van het verstedelijkingsverbod van artikel 4 van de Provinciale 

ruimtelijke verordening Noord-Holland 2009 voor het bestemmingsplan “Schiphol 

Sloterweg Koetsierstraat” te verlenen. 

2. Provinciale Staten met toezending van een afschrift te informeren over dit besluit. 
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6. 

Startnotitie MER ten behoeve 

van Inpassingsplan 

Bloemendalerpolder 

 

 

 

Het college besluit: 

1. De “Startnotitie m.e.r. Bloemendalerpolder” vast te stellen en de m.e.r.-procedure 

te starten; 

2. de Directeur Beleid te machtigen om de tervisielegging voor te bereiden en de 

Wettelijke Adviseurs, w.o. de Cie. m.e.r., advies te vragen voor richtlijnen. 

  

7. 

Subsidieplafonds op cultureel 

gebied voor 2010 

 

Het college besluit: 

a. De subsidieplafonds voor 2010 voor de Uitvoeringsregelingen op cultureel gebied, 

onder voorbehoud van vaststelling begroting 2010 door Provinciale Staten, 

conform de genoemde bedragen vast te stellen. 

b. De subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

8. 

Vaststelling 

Uitvoeringsregeling musea, 

archieven en monumenten 

2009  

 

 

Het college besluit: 

1. De ontwerp Uitvoeringsregeling musea, archieven en monumenten 2009 vast te 

stellen; 

2. Het subsidieplafond met betrekking tot het onderdeel musea en archieven voor 

2009 vast te stellen op € 2.000.000, -; 

3. Het subsidieplafond met betrekking tot het onderdeel monumenten voor 2009 vast 

te stellen op € 2.000.000, -; 

4. De directie SHV te mandateren de Uitvoeringsregeling musea, archieven en 

monumenten 2009 uit te voeren; 

5. De Uitvoeringsregeling met de bijbehorende subsidieplafonds te publiceren in het 

Provinciaal Blad; 

6. De gedeputeerde te machtigen om redactionele wijzigingen aan te brengen in de 

uitvoeringsregeling voorafgaand aan de publicatie; 

7. In het kader van de actieve informatieplicht ex artikel 167, tweede lid, van de 

Provinciewet, Provinciale Staten te informeren middels brief; 

8. Tot het uitdoen van een persbericht na vaststelling van de regeling. 

  

9. 

Aanpassing 

Uitvoeringsregeling 

programmering en publiek 

2009  

 

Het college besluit: 

1. De Uitvoeringsregeling programmering en publiek 2009-2012 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten hierover te informeren middels brief; 

3. De bijgevoegde uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciale blad. 

  

10. 

Bekostiging RTV NH 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. De volgende besluiten in te trekken: 

-verlening boekjaarsubsidie d.d. 29 januari 2009, kenmerk 2009-535; 

-wijziging periodiek subsidie d.d. 4 maart 2009, kenmerk 2009-10711; 

2. RTV Noord-Holland op grond van artikel 2.170 van de Mediawet 2008 voor 2009 

te bekostigen voor kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van 

de regionale publieke omroepdienst; 

3. De bij punt 2 genoemde bekostiging in 10 termijnen uit te betalen, zijnde 

€ 1.464.249,30 per maand van januari tot en met oktober; 

4. De huidige bevoorschotting om te rekenen naar het bij punt 3 genoemde 

bevoorschottingsritme; 

5. Het bestuur van RTV Noord-Holland hierover te informeren met brief; 

6. een afschrift van de brief te sturen aan het Commissariaat voor de Media en aan 
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Loyens en Loeff NV te Rotterdam. 

  

11. 

Subsidie RTV N-H 

Crossmediaal 

 

 

Het college besluit: 

1. Ter uitvoering van Amendement 6-28 dd. 10 november 2008 aan RTV Noord-

Holland een subsidie te verlenen van € 1.000.000,- voor de uitvoering van het 

project ‘RTV Noord-Holland in 2012 crossmediaal’;  

2. Ter uitvoering van het onder 1 genoemde besluit aan RTV Noord-Holland in 2009 

een bedrag ter beschikking te stellen van € 533.000,- en deze ten laste te brengen 

van begrotingspost 780453; 

3. Aan Provinciale Staten voor te stellen € 467.000,- via de RUI 2009 over te dragen 

naar 2010; 

4. Ter uitvoering van het onder 1 genoemde besluit aan RTV Noord-Holland in 2010 

een bedrag ter beschikking te stellen van € 467.000,- op basis van een 

vervolgsubsidieaanvraag van RTV Noord-Holland in 2010 onder voorbehoud van 

goedkeuring van de overdracht van  € 467.000,- via de RUI van 2009 naar 

begroting 2010 door Provinciale Staten; 

5. De directeur SHV te mandateren om deze subsidie op basis van artikel 1 lid 2 van 

de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen. 

  

12. 

Wijziging subsidieverleningen 

2009 aan bureau Jeugdzorg en 

wijziging subsidiebedragen 

inzake 

Bemoeizorg/Provinciaal 

Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg 

(PBOJ) 

 

 

Het college besluit: 

1. de directeur SHV te mandateren voor het subsidiëren aan Bureau Jeugdzorg van de 

bij GS besluit van 14 april 2009 vastgestelde bedragen voor de verbetering van de 

bedrijfsvoering; 

2. het subsidieplafond jeugdzorg 2009 te verhogen met € 5.579.757,-- tot € 

96.073.102,--en deze verhoging te publiceren in het provinciaal blad; 

3. in te stemmen met de in de nota opgenomen gewijzigde subsidiebedragen ten 

behoeve van Bemoeizorg en PBOJ/afbouw van de sector Lokaal Jeugdbeleid van 

Bureau Jeugdzorg; 

4. de gedeputeerden JZW en Financiën gezamenlijk te mandateren om te besluiten 

over het betaalritme waarmee de reguliere jaarsubsidie jeugdzorg aan Bureau 

Jeugdzorg wordt uitbetaald. 

  

13. 
Uitzondering 

aanbestedingsregels voor 

uitvoering van het technische 

zonebeheer voor 

industrieterrein Westpoort 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met toepassing van de uitzonderingsbepalingen zoals vermeld in regel 

6b van de provinciale aanbestedingsregels voor de uitvoering van het technisch 

zonebeheer voor industrieterrein Westpoort. 

  

14. 

Nadere Kabinetsreactie 

omgevingsdiensten 

 

 

Het college besluit: 

1. Bij IPO aan te dringen op een onderzoek naar de financiële en organisatorische 

consequenties van dit Kabinetsbesluit; 

2. Dit onderzoek ten tijde van het zomerreces te laten uitvoeren; 

3. De uitkomsten te gebruiken als aanvullende informatie voor het Kabinet en Tweede 

Kamer, en daarmee voor het Algemeen Overleg op 30 september aanstaande; 

4. In IPO verband erop toezien dat er geen besluiten over bevoegdheden worden 

genomen, wanneer over de procesafspraken inclusief een oplossing voor de 

financiële problemen nog geen gezamenlijk akkoord is bereikt; 

5. De Algemeen Directeur opdracht te geven tot het inzichtelijk maken van de 

personele en financiële gevolgen voor de Provincie Noord-Holland, inclusief van 
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Wabo (met name de directie SHV) en na het zomerreces te komen met een 

vervolgaanpak hiervoor; 

6. De Algemeen directeur opdracht te geven om op basis van de nota 

uitvoeringsorganisaties in Noord-Holland, het recente kabinetsbeleid en het IPO 

standpunt na het zomer reces te komen tot een vervolgaanpak, inclusief Wabo; 

7. De portefeuillehouder te mandateren Provinciale Staten te informeren over de 

nadere kabinetsreactie en onze vervolgaanpak; 

  

15. 

Voortgang en 

keuzevraagstukken 

beheerplannen Natura 2000 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met verzending van brief aan Provinciale Staten over de voortgang 

van de Natura 2000 beheerplannen en de keuzevraagstukken die zich daarbij 

voordoen. 

  

16. 

Omkeringsafspraken en 

planning aanwijzingsbesluiten 

Natura 2000  

 

 

Het college besluit: 

1. Voor de Natura 2000 gebieden Zeevang, Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer  

af te zien van de ‘omkeringsafspraak--’, omdat voor deze gebieden de  

instandhoudingsdoelstellingen uit de ontwerp aanwijzingsbesluiten in beginsel 

haalbaar en betaalbaar worden geacht.  

2. De minister van LNV  te laten weten dat duurzame instandhouding van het brakke 

habitattype ruigten en zomen in de Natura 2000 gebieden Eilandspolder,  

Ilperveld/Varkensland/Oostzanerveld/Twiske  en Wormer & 

Jisperveld/Kalverpolder niet haalbaar en betaalbaar wordt geacht. Daarom wordt de 

minister gevraagd de instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden aan te 

passen.  

3. Met de minister van LNV bestuurlijk overleg te voeren over de risico’s van het 

handhaven van de instandhoudingsdoelstelling voor het habitattype 

veenmosrietland in Laag Holland, gezien de betaalbaarheid van de benodigde 

maatregelen en de maatschappelijke haalbaarheid in relatie tot de 

stikstofproblematiek. 

4. Met de minister van LNV eveneens bestuurlijk overleg te voeren over de planning 

van de definitieve aanwijzingsbesluiten voor alle Noord-Hollandse Natura 2000 

gebieden waarvoor het college voortouwnemer is. 

5. De minister van LNV met brief hierover te informeren. 

6. In de Natura 2000 beheerplannen voor 

Ilperveld/Varkensland/Oostzanerveld/Twiske,  Wormer & Jisperveld/Kalverpolder 

en Eilandspolder geen maatregelen op te nemen die gericht zijn op verbrakking. 

Maatregelen ter verbetering van de (zoete) waterkwaliteit worden op locale schaal 

genomen.  

7. In de Natura 2000 beheerplannen voor 

Ilperveld/Varkensland/Oostzanerveld/Twiske  en Wormer & 

Jisperveld/Kalverpolder geen maatregelen op te nemen die uitsluitend gericht zijn 

op uitbreiding van het leefgebied van de kemphaan. 

  

17. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Natuurbrug Laarderhoogt 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de aangepaste Samenwerkingsovereenkomst Natuurbrug 

Laarderhoogt. 

  

18. 

Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
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en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

- Voor het realiseren van een onderwijsgebouw, studentenwoningen en 

sportaccommodatie op de “Boerhaavelocatie”  te Amsterdam, gemeente Amsterdam,  

- Functiewijziging van het pand aan de Ravelijncenter 23 te Den Helder ten behoeve 

van grootschalige detailhandel, gemeente Den Helder,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- Uitwerkingsplan “bedrijfsterrein luchthaven (Hangar) 2009”, gemeente Den Helder,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “Banne Toren IJdoorn/Statenjachtstraat, stadsdeel Amsterdam-

Noord, gemeente Amsterdam,  

- Bestemmingsplan Zuidoostbeemster I, gemeente Beemster,  

- Bestemmingsplan Westerpark Zuid, stadsdeel Westerpark, gemeente Amsterdam,  

- Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen Noord, gemeente Velsen,  

  

19. 

Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2009 (5) 

 

Het college besluit: 

- de voorgestelde budgettair neutrale wijzigingen van de productenraming 2009 vast 

te stellen; 

- PS met brief hierover te informeren. 

  

20. 

Ontheffing Provinciale 

Ruimtelijke Verordening 

Castricum  

 

Het college besluit: 

- ontheffing op basis van artikel 5 van de provinciale ruimtelijke verordening te 

verlenen voor het bestemmingsplan Uitgeesterweg 14-16 te Castricum. 

  

21. 

Voorlopig op €0,- stellen 

subsidieplafonds Besluit 

Locatiegebonden Subsidies 

(BLS) 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. voorlopig de volgende subsidieplafonds voor het Besluit Locatiegebonden 

Subsidies 2009 vast te stellen: 

2. voor locatiesubsidie aan de gemeente Alkmaar; € 0,-; 

3. voor locatiesubsidie aan de gemeente Haarlem; € 0,-; 

4. voor locatiesubsidie aan de gemeente Hilversum; € 0,-; 

5. voor locatiesubsidie voor toevoegingen aan de woningvoorraad op financieel 

moeilijke locaties met een aangetoond tekort in de overige gemeenten in de 

betrokken drie regio’s, conform artikel 5 lid 1.a. van de deelverordening: € 0,-; 

6. 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: € 0,-. 

7. In augustus a.s. de subsidieplafonds te verhogen op basis van de nieuwe herziene 

beschikking van het Rijk. 

8. De subsidieplafonds in het provinciaal blad te publiceren. 

  

22. 

Openstelling subsidieregeling 

Natuurbeheer (PSN) ten 

behoeve van J. Hoek Spaans 

 

 

Het college besluit: 

1. In aansluiting op het openstellingsbesluit van11 november 2008 (2008-64852) de 

subsidieregeling Natuurbeheer (PSN), uitbreiding areaal, onderdeel beheers-, 

recreatie- en landschapssubsidie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 

specifiek open te stellen ten behoeve van de percelen MDL02C 387 en MDL02C 

388 van de heer J. Hoek Spaans te Middelie. 

2. De openstelling voor de percelen genoemd in besluit 1 maakt onderdeel uit van het 

in het openstellingsbesluit van 11 november 2008 opengestelde bedrag van € 
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825.000,-. 

3. Aanvragen ten behoeve van deze openstelling kunnen worden ingediend in de 

periode 15 juli t/m 14 augustus 2009 bij de Dienst Regelingen, Front Office, 

Postbus 360, 9400 AH te Assen. 

4. De overige besluiten van het openstellingsbesluit van 11 november 2008 (2008-

64852) niet te wijzigen. 

5. De Dienst Regelingen en de heer J. Hoek Spaans van dit besluit op de hoogte te 

stellen door middel van brieven. 

  

23. 

Toevoeging Pilotproject 

bodeminformatie aan pMJP 

ILG deel B 2009  

 

Het college besluit: 

- Het pilotproject Gebruik bodeminformatie in landbouwstructuuronderzoek toe te 

voegen aan het provinciaal Meerjaren Programma (pMJP) ILG deel B 2009. 

  

24. 

Aanpassen 

Uitvoeringsregeling 

Herstructurering en Intelligent 

Ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen Noord-

Holland 2009-2(HIRB) en 

publiceren subsidieplafond 

tweede tender 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. de aangepaste Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen Noord-Holland 2009-2 vast te stellen zoals voorgesteld in de 

bijlage, als een van de maatregelen ter verlichting van de effecten van de 

economische recessie in Noord-Holland (GS-besluit 2009-9776); 

2. Het subsidieplafond voor de tweede tender van 2009 vast te stellen op € 6.776.000,- 

en als volgt te verdelen: 

- onderdeel Fysieke verbeteringen € 6.098.400,- ; 

- onderdeel Onderzoek € 338.800,- ; 

- onderdeel Procesmanagement € 338.800,- ; 

3. hierboven genoemd subsidieplafond ten laste te laten komen van de 

bestemmingsreserve UNA; 

4. de gewijzigde Uitvoeringsregeling HIRB en het subsidieplafond te publiceren in 

het Provinciaal Blad; 

5. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  

25. 

Wijzigen financiele relatie 

Provincie Noord-Holland met 

Stivas 

 

 

Het college besluit: 

- Het besluit over de uitwerking van de relatie met de Stichting ter Verbetering van de 

Agrarische Structuur in Noord-Holland (Stivas) d.d. 12 juni 2007, nr. 2007-24749 

op één onderdeel te wijzigen: 

           De werkzaamheden die Stivas voor de provincie verricht onder het regime van de 

dienst van algemeen economisch belang in overeenstemming met de beschikking 

van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 november 2005 

(2005/842/EG met terugwerkende kracht tot 1-1-2007 niet langer uit te voeren 

middels een boekjaarsubsidie maar middels een opdracht aan Stivas in verband 

met de door de belastinginspecteur opgelegde BTW- plicht van Stivas en om 

gebruik te kunnen maken van het BTW- compensatiefonds.  

  

26. 

Verstrekking lening aan 

Ontwikkelingsbedrijf NHN 

 

 

Het college besluit: 

- Aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord eensubsidie in de vorm van een 

renteloze lening van € 750.000,- te verstrekken, aan te wenden als investering in een 

participatiefonds dat zich richt op jonge innovatieve bedrijven. Deze leningsfaciliteit 

is reeds bij begroting 2007 vastgesteld en wordt nu geёffectueerd; 

- Het voordeel dat het Ontwikkelingsbedrijf NHN verkrijgt door deze renteloze lening  

is aan te merken als steun die kan worden verstrekt op basis van Verordening (EG) 

nr. 1998/2006 van de Europese commissie van 15 december 2006 (de zogeheten de-
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minimisregeling); 

- Ter uitvoering van dit besluit bijgevoegde leningsovereenkomst (bijlage 3),  met 

daarin ondermeer de afspraken omtrent de terugbetaling, te ondertekenen en te laten 

mede-ondertekenen door het Ontwikkelingsbedrijf; 

- De dekking van de door ons niet te ontvangen rentelasten plaats te laten vinden uit 

de reeds vastgestelde begrotingspost 771006 (WBS 05.0008.1750) van € 30.000,- op 

jaarbasis; 

- Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord voorafgaand aan het 

subsidiebesluit een de-minimis verklaring te laten ondertekenen. 

- Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te stellen. 

  

27. 
Aanvulling op lijst subsidies 

buiten uitvoeringsregeling 

2009 sector ELT 

 

 

Het college besluit: 

1. Onderstaande aanvullingen vast te stellen op de eerder vastgestelde lijst ten 

behoeve van de subsidieverlening 2009:  

• € 674.000,- aan Zeehaven IJmuiden N.V. voor de 

herstructurering van het Middenhavengebied 

(aanvullende subsidie); 

•  € 50.000,- aan Stadsregio Amsterdam voor de Plabeka-

pilot in het kader van Mooi Nederland/Noordanus.  

2.     De onder 1. genoemde bedragen ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 

UNA, programmabudget HIRB 2009; 

3.   De sectormanager Subsidies te mandateren deze subsidies op basis van artikel 1 lid 

2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen. 

4.   PS te informeren met brief. 

  

  

28. 

Ophogen subsidieplafond 

regeling Arbeidsmarkt en 

Onderwijs 

 

 

Het college besluit: 

- Het vastgestelde subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Arbeidsmarkt en 

Onderwijs (GS besluit 2008-71120) voor het hoofdstuk 2 uit de regeling, op te 

hogen van € 120.000,- naar € 210.000,-. 

- Het vastgestelde subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Arbeidsmarkt en 

Onderwijs (GS besluit 2008-71120) voor het hoofdstuk 4 uit de regeling, op te 

hogen van € 200.000 naar € 310.000,-. 

- Deze subsidieplafonds te publiceren in het provinciaal blad. 

  

29. 

Verlening subsidie buiten 

regeling aan Andromeda 

 

 

Het college besluit: 

- Eenmalig een subsidie van € 4903,- toe te kennen aan Andromeda voor de 

uitvoering van een leerwerkplekkenproject (Arbeidsmarkt en Onderwijs project). 

- De verdere afhandeling van deze subsidie te mandateren aan de afdeling subsidies. 

  

30. 

Goedkeuring gemeentelijke 

huisvestingsverordeningen 

en/of convenant 

woonruimteverdeling 

 

Het college besluit: 

- Goedkeuring te verlenen aan de huisvestingsverordening en/of convenant 

woonruimteverdeling van de gemeente Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, 

Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en de 

Stadsregio Amsterdam. 

  

31. 

Subsidie Stichting Overleg 

Openbaar Bibliotheekwerk 

 

Het college besluit: 

1. Aan de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB) een 
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subsidie te verlenen van € 150.000,- voor een marketingcampagne in 2009, onder 

voorbehoud dat de vast te stellen subsidies uit het voorgaande jaren worden 

vastgesteld conform bijlage 1, waardoor ruim voldoende middelen terugvloeien 

naar WBS 06.3084-2009.5001 (deze subsidievaststellingen voltooien momenteel 

hun gang langs de gemandateerden);  

2. De subsidie van € 150.000,- te dekken vanuit resterende OCW middelen voor 

bibliotheekvernieuwing (06.3084-2009.5001); 

3. De sectormanager Subsidies te machtigen om de subsidie te verlenen. 

  

32. 

Subsidieverlening in afwijking 

van de uitvoeringsregeling 

programmering en publiek 

2009 ten behoeve van 

Fotofestival Naarden. 

 

 

Het college besluit: 

- Af te wijken van art. 3 sub b van de Uitvoeringsregeling programmering en publiek 

2009. 

- Af te wijken van art. 4 lid 1 sub a van de Uitvoeringsregeling programmering en 

publiek 2009. 

- subsidie te verlenen aan Stichting Fotofestival Naarden. 

- De unitmanager SHV te  mandateren dit besluit uit te voeren. 

  

33. 

Beeldkwaliteitsplan 

Westfrisiaweg 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het beeldkwaliteitsplan Westfrisiaweg en de hierin neergelegde 

visie te gebruiken bij de opstelling van het landschapsplan. 

  

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

  over de nummers: 

B. Burger-Adema tel. (023) 514 46 39 24, 25, 26, 27 

J. Dekker tel. (023) 514 35 47 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 3, 4, 33 

A. Raphet Meeng tel. (023) 514 38 43 13, 14, 15, 16 17, 22, 23 

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 2, 5, 6, 18, 19, 20, 21,  

 

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. 07-07-09 openbaar 

Datum:07-07-09 

 

 


