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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 december 2009
Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
(nr.66) van het statenlid R.J.
de Graaf (SP) over
woningbouw in Anna
Paulowna

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
(nr.75) van het Statenlid P.
van der Poelgeest (PvdD) over
het gebruik van provinciale
visrechten
3.
Toekenning subsidie aan
Stichting de Praktijk ten
behoeve van de pilot nieuwe
zorgaanbieders

4.
Reactie op Managementletter
2009 van accountant

5.
Besluit tot uitzondering op de
provinciale
aanbestedingsregels op grond
van artikel 6c

Het college besluit:
1. In het kader van de pilot nieuwe zorgaanbieders Stichting De Praktijk toe te laten
als nieuwe jeugdzorgaanbieder in Noord-Holland;
2. Een subsidie te verstrekken aan Stichting De Praktijk, ter uitvoering van 36,7
ambulante trajecten binnen de geïndiceerde jeugdzorg, voor een bedrag van €
200.000;
3. Stichting De Praktijk door middel van brief, vooruitlopend op de
subsidiebeschikking, op de hoogte te stellen van dit besluit;

Het college besluit:
− In te stemmen met de reactie op de managementletter 2009 van de accountant.
− Deze reactie ter kennis te brengen aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
− Onder toepassing van de uitzonderingsbevoegdheid van uitzonderingsregel 6.c. toe
te staan een 3-jarige licentie- overeenkomst aan te gaan ten behoeve van
NHBereikbaar.nl.

6.
Het college besluit:
Resultaten van het
Benchmark-onderzoek naar de − Kennis te nemen van de resultaten van het Benchmark-onderzoek naar de overhead
formatieve overhead bij
voor de provincie Noord-Holland.
provincies
7.
Subsidie Goois
Natuurreservaat

Het college besluit:
1. Het Goois Natuurreservaat op grond van artikel 1, lid 2 van de Algemene
Subsidieverordening Noord-Holland een subsidie te verstrekken van 50% met een
maximum van € 130.000,= voor het grondverzet ten behoeve van de aanleg van een
houtwal in het kader van het restauratieplan voor het Laarder Wasmeer.
2. De sectormanager subsidies (SHV) te machtigen het onder 1 genoemde besluit af te
handelen.

2

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 december 2009
Onderwerp
8.
Geografische indeling en
juridische vormgeving
regionale uitvoeringsdiensten
Noord-Holland

9.
Uitvoeringsregeling Bijdrage
gemeentelijke samenwerking
Noord-Holland

10.
Aanpassing
uitvoeringsregeling
‘Duurzame Energiepakket
Noord-Holland’

11.
Klantenmonitor 2009

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel voor geografische indeling en juridische
vormgeving regionale uitvoeringsdiensten in Noord-Holland
2. Het voorstel met brief te sturen aan de minister van VROM
3. Het voorstel ter kennisname te sturen naar alle partners in dezen in Noord-Holland
4. Provinciale Staten in te lichten middels brief

Het college besluit:
1. De uitvoeringsregeling Bijdrage gemeentelijke samenwerking Noord-Holland vast
te stellen;
2. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling Bijdrage gemeentelijke
samenwerking Noord-Holland voor 2010 vast te stellen op € 150.000,-;
3. De besluiten onder 1) en 2) te publiceren in het provinciaal blad;
4. Provinciale Staten met de bij dit besluit behorende brief te informeren over dit
besluit.

Het college besluit:
1. De Uitvoeringsregeling duurzame energiepakket Noord-Holland 2009 te vervangen
door de Uitvoeringsregeling duurzame energiepakket Noord-Holland 2010;
2. De directeur van de Directie Beleid op te dragen de aangepaste regeling te
publiceren in het provinciaal blad.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de klantenmonitor 2009 en Provinciale
Staten hierover te informeren.
2. De portefeuillehouder te machtigen redactionele aanpassingen aan te brengen

12.
Beleidsregel ontheffing
Het college besluit:
zorgplicht stedelijk afvalwater 1. De beleidsregels “Afvalwaterlozingen in het buitengebied, rioleren of niet, juni
Noord-Holland 2009
2002” in te trekken en de nieuwe beleidsregel “Ontheffing zorgplicht stedelijk
afvalwater Noord-Holland 2009” vast te stellen;
2. De beleidsregel “Ontheffing zorgplicht stedelijk afvalwater Noord-Holland 2009”
te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. De bestuursovereenkomst “Opgave inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater in Noord-Holland” aan te gaan.
13.
Sociaal Plan B&U

14.
Inrichtingsplan Directie
Beheer en Uitvoering

Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaand Sociaal Plan herinrichting Directie B&U.
2. tot voordracht van de heer N. Bot, directeur SHV, als lid namens GS van de
toetsingscommissie ex artikel 3 van het Sociaal Plan herinrichting Directie B&U.
3. dit voorgenomen besluit (m.u.v.2) voor overeenstemming voor te leggen aan het
Georganiseerd Overleg (GO)
4. portefeuillehouder te machtigen de vaststelling van het Sociaal Plan af te ronden.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het (positieve) advies van de Ondernemingsraad over het
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Besluit

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

15.
Aanpassing
uitvoeringsregeling
Multifunctionele
Accommodaties
16.
Mandatering directeur SHV
voor uitvoering GS-besluit
2009-60221

17.
Goedkeuring verlenen aan de
Regionale
Huisvestingsverordening
Stadsregio Amsterdam 2010
18.
Rapportage derde kwartaal
2009 “Plan van Aanpak
Verbetering Bedrijfsvoering
Bureau Jeugdzorg NoordHolland 2009-2012”

voorgenomen besluit (d.d. 15 september jl.) inzake het Inrichtingsplan voor de
Directie Beheer en Uitvoering (2010-2013);
Kennis te nemen van de reactie van de bestuurder waarin op advies van de
Ondernemingsraad wordt aangegeven dat de personele kant van de reorganisatie
veel aandacht heeft gekregen in het (definitieve) inrichtingsplan;
De voorgenomen wijziging in de inrichting van de Directie Beheer en Uitvoering
definitief te maken (wijzigen organisatie in 7 sectoren en 5 units en wijzigen van
het functiegebouw tijdens een ‘transitieperiode’ van bij voorkeur maximaal 3 jaar).
Onder verwijzing naar bijlage 7 van het inrichtingsplan.
Kennis te nemen van de wijze waarop het eerder besluit het op de uitvoering van
projecten betrekking hebbende deel van de apparaatskosten B&U te dekken uit de
in budgetten voor investeringen en uitvoering aanwezige middelen voor
voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) verwerkt gaat worden in de
Begroting;
De tijdelijk extra capaciteit voor uitvoering van de EXINH definitief te maken en te
verwerken in de formatie van de Directie Beheer en Uitvoering;
In te stemmen met de eerste tranche vacatures (23 fte) als start van de transitie van
de Directie Beheer en Uitvoering;
De portefeuillehouder te machtigen de startdatum van het vernieuwde Beheer en
Uitvoering te bepalen. Dit in relatie tot het sociaal plan.
Provinciale Staten te informeren over de aanpassingen in de organisatie en de
transitie;

Het college besluit:
1. De Uitvoeringsregeling Multifunctionele accommodaties Noord- Holland 2009 te
wijzigen conform bijgevoegd besluit;
2. De aanpaste regeling te publiceren in het provinciaal blad.

Het college besluit:
− De directeur SHV te mandateren de in besluit 2009-60221, onder 3 en 6 genoemde
bedragen met een totaalbedrag van € 2.561.260,80 als subsidie te verlenen conform
ondermandaatregeling SHV.

Het college besluit:
− Goedkeuring te verlenen aan de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio
Amsterdam 2010.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ‘Rapportage BJZNH 1 januari tot en met 30 september
2009’.
2. De Notitie over de rapportage over het derde kwartaal 2009 van het ‘Plan van
Aanpak Verbetering Bedrijfsvoering Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2009-2012’
vast te stellen en met BJZNH nadere afspraken te maken over een meer resultaat
georiënteerde rapportage met ingang van de rapportage over het eerste kwartaal van
2010 met daarin de elementen:
a.
Waar staat BJZNH nu ten aanzien van de diverse prestatieindicatoren?
b.
Waar wil BJZNH over een bepaalde periode staan?
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Besluit
c.

3.

19.
Verhoging subsidieplafond
jeugdzorg 2009

20.
Datarapport luchtkwaliteit
Haarlemmermeer 2008

21.
Vaststellen
Handhavinguitvoeringsprogramma 2010-2011 en
Nalevingstrategie
omgevingsrecht 2010-2013

22.
Subsidie buiten
uitvoeringsregeling projecten
Pieken in de Delta

23.
Zweefvliegveld Castricum

Welke acties zijn aanvullend c.q. vereisen bijsturing om het
beoogde resultaat ook daadwerkelijk te bereiken en te borgen?
Bovengenoemde rapportage en brief te versturen naar de leden van Provinciale
Staten.

Het college besluit:
1. het subsidieplafond jeugdzorg 2009 te verhogen met € 2.495.846,2. het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
− Het datarapport luchtkwaliteit Haarlemmermeer 2008 vast te stellen en in te
stemmen met de resultaten
− De rapportage te verspreiden naar gemeente Haarlemmermeer, RIVM, Schiphol
etc.

Het college besluit:
1. Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2010-2011 en de Nalevingstrategie 20102013 vast te stellen als document zoals bedoeld in het Besluit kwaliteitseisen
handhaving milieubeheer (Stb. 493,2005),
2. In het kader van de actieve informatieplicht de PS te informeren.

Het college besluit:
1. Te constateren dat:
- de projecten ‘United we Stand’ en ‘Contenthub of Europe’ reeds door het Rijk
zijn geselecteerd voor een bijdrage in het kader van het programma Pieken in de
Delta;
- de genoemde projecten zullen bijdragen aan de versterking van de NoordHollandse economie maar deze voor uitvoering nog wachten op provinciale
cofinanciering;
- het versnellen van de uitvoering van deze projecten mogelijk is en dat dit ook past
in de maatregelen die de provincie neemt in het kader van de recessie;
2. De eerder vastgestelde lijsten ten behoeve van de subsidiesverlening 2009 aan te
vullen met :
- Een subsidie van € 150.000,- aan Amsterdam Centre for Service Innovation
voor het project ‘United we Stand’;
- Een subsidie van € 281.250,- aan Stichting Immovator voor het project
‘Contenthub of Europe’.
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.

Het college besluit:
1. De inspanningen gericht op verplaatsing van het zweefvliegveld niet langer voort te
zetten.
2. In te stemmen met een overeenkomst tussen de Eerste Zaanse Zweefvliegclub
(EZZC) en PWN, gericht op een duurzame voortzetting van gebruik van het
Watervlak.
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24.
Wet milieubeheer vergunning
glastuinbouwbedrijf Agriport
A7: Kwekerij de
Wieringermeer, onderdeel
rookgasreiniger

Het college besluit:
1. Kwekerij de Wieringermeer te behandelen als een nieuwe inrichting;
2. Kwekerij de Wieringermeer te verplichten tot het installeren van rookgasreinigers
op de vier reeds geplaatste warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK’s), binnen een
termijn van 2 jaar.

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

F. Hermie
J. Dekker
J. Duin
J. Duivenvoorde
E. Vorenkamp
L. van Hees
F. Nederstigt

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
22
3, 16, 17, 18, 19
15
11, 12, 13, 14, 23
4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 20, 21, 24
1, 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 d.d. 08-12-2009 openbaar
Datum:08-12-2009

