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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 
Investeringsbudget Landelijk 

Gebied: Vaststellen 

subsidieplafonds 2009 ten 

behoeve van 

subsidieverordening ILG 

 

Het college besluit: 

1. Op grond van artikel 4, zesde lid van de Verordening inrichting landelijk gebied 

Noord-Holland 2008 een totaal subsidieplafond van € 76.854.478,00 voor 2009 

vast te stellen; 

2. Het totale subsidieplafond deels onder te verdelen naar verschillende ILG doelen en 

prestaties en deels voor overige doelen ILG; 

3. Op subsidieaanvragen te beslissen in volgorde van ontvangst van de aanvragen; 

4. De vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

2. 
Samenvoeging sector Inkoop 

en unit ACR  

 

 

Het college besluit: 

1. Gelet op het advies van de OR en de reactie van de vakbonden in het GO de sector 

Inkoop/Middelen en de unit ACR/B&U samen te voegen overeenkomstig het 

voorgenomen besluit van 24 februari 2009; 

2. De samenvoeging te effectueren gelijktijdig met de start van de nieuwe B&U-

organisatie, dat wil zeggen in principe per 1 oktober 2009; 

3. Provinciale Staten, OR en GO te informeren over dit besluit. 

  

3. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden mw. I.S. de 

Bijl-Baerselman (VVD), mw. 

mr. A. Zeeman (CDA), mw. S. 

Akkaya (PvdA) en mw. A.P. 

van Heijst (GL) over Bureau 

Jeugdzorg in het kader van de 

Lentenota 2009 (nr.38) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H. 

Putters (SP) over Ontsluiting 

woonwijk Floriande,  (nr.35) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 
Uitzonderingsverzoek 

Provinciale 

Aanbestedingsregels Project 

Plan Anna’s Hoeve-

Waterinrichting 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te mogen maken van de 

uitzonderingsclausule overeenkomstig de aanbestedingsregells provincie Noord-

Holland 2005, regel 6 

2. toestemming te geven aan de directeur B&U om namens de cvdK, de heer D. 

Sprong van Gaast Advies in te huren als voorzitter van de projectgroep 

Waterinrichtingsplan Hilversum-Oost ten behoeve van het project Plan Anna’s 

Hoeve. 

  

6. 
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: 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan Oud-Noord, stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeente Amsterdam,  

- Bestemmingsplan Groengebied Schinkel, gemeente Amsterdam,  

  

7.  
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Onderwerp 

 

Besluit 

Tijdelijke benoeming 

voorzitter ILG 

Gebiedscommissie Texel 

 

Het college besluit: 

1. De heer Kieft tijdelijk te benoemen tot voorzitter van ILG gebiedscommissie Texel 

gedurende een periode van 3 maanden met ingang van 1 juni 2009. 

2. Het besluit tot tijdelijke benoeming schriftelijk mede te delen aan de heer Kieft en 

de leden van ILG Gebiedscommissie Texel. 

  

8. 
Aanvulling op lijst van 

Subsidies buiten 

Uitvoeringsregeling 2009 

Sector NRL 

 

 

Het college besluit: 

1. Onderstaande aanvulling toe te voegen aan de eerder vastgestelde lijst ten behoeve 

van de subsidieverlening 2009: 

- € 147.745,- aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland; 

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

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

3. PS te informeren met bijgaande brief. 

  

9. 
Beslissing op klacht 

 

 

Het college besluit: 

1. klagers in hun klacht te ontvangen; 

2. de klacht ongegrond te verklaren waar het betreft het punt dat de klacht van 8 

december 2008 procedureel onjuist is afgehandeld; 

3. de klacht gegrond te verklaren waar het betreft het niet nakomen door de provincie 

van de toezegging dat camera’s geplaatst zouden worden in de fietstunnel. 

  

10. 
Toetsing rampenplannen 

gemeenten in de regio 

Zaanstreek-Waterland 

 

Het college besluit: 

- de brieven aan de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland vast te stellen. 

  

11. 
Afronding toetsing 

rampenplannen regio Noord-

Holland Noord  

 

Het college besluit: 

- de brieven naar de 26 gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast 

te stellen. 

  

12. 
Kleine infrastructuur 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in afwijking van artikel 2 

van de Uitvoeringsregeling verkeer en vervoer Noord-Holland 2009, subsidie te 

verlenen; 

2. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

13. 
Verlening incidentele 

projectsubsidie ten behoeve 

van ‘Provinciale aanpak anti-

discriminatievoorzieningen 

Noord-Holland’ 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan Bureau Discriminatie Kennemerland een eenmalige projectsubsidie te verlenen 

van € 130.118,-- voor de uitvoering van het project ‘Provinciale aanpak 

antidiscriminatievoorzieningen Noord-Holland’;  

2. De kosten voor de subsidie te dekken uit begrotingsnummer 780365; 

3. De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidie op basis van artikel 1 

lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen; 

4. PS te informeren middels bijgaande brief. 

  

14. 

Verhoging subsidieplafond 

jeugdzorg 2009  

 

Het college besluit: 

1. het subsidieplafond jeugdzorg 2009 te verhogen met € 290.000,- en dit te dekken 
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Onderwerp 

 

Besluit 

 uit de voorziening Jeugdzorg 

2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 

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

 

  over de nummers: 

J. Dekker tel. (023) 514 35 47 3, 13, 14 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 1, 2, 7, 8 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 10, 11 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 4, 9, 12 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 5 

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 6,  

 

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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Afdeling/Onderwerp 

 

 

Concept-besluit 

  

Commissaris van de 

Koningin 

 

  

  

C. Mooij  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. 

MID 
Openbare besluitenlijst van 

deze vergadering (wordt 

separaat verzonden) 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de openbare besluitenlijst en met machtiging aan de 

Provinciesecretaris deze aan te passen aan de genomen besluiten. 

 

nr. 20. 

 

Rondvraag 
 

 

 

*   = aangehouden 

#    = gewijzigd t.o.v.conceptbesluit 

 

 

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 16-06-09 openbaar 

Datum:16-06-09 


