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1. 

BMC Rapport “Transparante 

feiten spreken voor zich, 

functionele en effectieve 

beleidsinformatie jeugdzorg 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de in het BMC Rapport “Transparante feiten spreken voor zich; 

functionele en effectieve beleidsinformatie jeugdzorg” opgenomen conclusies en 

aanbevelingen. 

2. De “Notitie naar aanleiding van het door BMC uitgebrachte advies “Transparante 

feiten spreken voor zich; functionele en effectieve beleidsinformatie jeugdzorg”” en 

het BMC rapport “Transparante feiten spreken voor zich; functionele en effectieve 

beleidsinformatie jeugdzorg” aan PS aan te bieden.  

3. De uitkomsten van de bespreking in de Commissie Sociale Infrastructuur te 

betrekken bij het op basis van het advies en in relatie met de investeringsimpuls 

TWIN-H nader uitwerken van de noodzakelijke vervolgstappen. 

4. Over de voortgang van het lopende verbeterproces beleidsinformatie te laten 

rapporteren via de kwartaalrapportages wachtlijstontwikkeling jeugdzorg.  

  

2. 

Ontwerp-

Uitvoeringsprogramma 

Jeugdzorg 2010  

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010, inclusief 

de door het rijk gevraagde aanvulling op het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 dat 

integraal deel uitmaakt van het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010; 

2. Het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 voorzien van brief ter 

kennisgeving aan te bieden aan het ministerie van Jeugd en Gezin; 

3. Het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 voorzien van brief ter 

kennisgeving aan te bieden aan Provinciale Staten; 

4. Het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 voorzien van brief aan te 

bieden aan de cliëntenorganisatie Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 

(NVP) en hen in de gelegenheid te stellen om tot 31 oktober te reageren op het 

ontwerp-Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2010 

5. Voor 1 december 2009 een definitief Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 vast 

te stellen met inbegrip van de financiële gevolgen. 

  

3. 

TWIN-H projectvoorstellen 

Programma jeugdzorg, 

Agenda jeugdbeleid en 

aansluiting jeugdzorg op 

lokaal jeugdbeleid 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept Statenvoordracht TWIN-H Projectplannen Thema Jeugd (SC/1.1 t/m 

1.3) vast te stellen; 

2. Aan PS voor te stellen: 

       In het kader van de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland de voordracht 

TWIN-H Projectplannen Thema Jeugd (SC/1. 1t/m 1.3) vast te stellen en daarbij; 

a. in te stemmen met de projectplannen: 

- Projectplan SC/1.1: Beleidsinformatie 

- Projectplan SC/1.2: Accommodaties 

- Projectplan SC/1.3: Investeren in de jeugdzorgwerker en innovatie in 

de jeugdzorg. 

b. Ter uitvoering van de onder 2a genoemde projectplannen binnen 

TWIN-H een totaal  

       bedrag beschikbaar te stellen van € 9  miljoen voor de volgende drie projecten: 

- € 3 miljoen voor “Beleidsinformatie” 

- € 4 miljoen voor “Accommodaties” 

- € 2 miljoen voor “Professionalisering en innovatie”. 

c. De onder b. genoemde bedragen,  met een totaal van € 9 miljoen, per 

jaarschijf ten laste  
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      van de bestemmingsreserve TWIN-H te brengen, waarvan € 470.000 voor   

       begrotingsjaar 2009.  

3. De voordracht toe te sturen aan Provinciale Staten 

 

Mevrouw Post stemt tegen de projecten SC/1.1 (beleidsinformatie) en SC/1.3 

(jeugdzorgwerker/innovatie). 

 

  

4. 

Subsidieverlening buiten 

uitvoeringsregeling 

 

 

Het college besluit: 

1. Op grond van artikel 1, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 2009 een subsidie van maximaal € 175.000,- te verlenen aan de GGD 

Hollands Noorden ten behoeve van een provinciale mediacampagne Triple P; 

2. De unitmanager SHV/SUB te mandateren om uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

(nr.61) van de Statenleden 

R.J.de Graaf en H. Putters 

(SP) over de bereikbaarheid 

per bus van het Gemini 

ziekenhuis te Den Helder 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 
Tracékeuze HOV Uithoorn-

Amstelveen 

  

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de aanleiding tot, de resultaten van en de conclusies uit de 

Tracéstudie busbaan Uithoorn – Amstelveen; 

2. In te stemmen met de conclusie dat een tracé over de voormalige spoorbaan naar de 

eindhalte Westwijk van de Amstelveenlijn en vervolgens ten oosten van deze halte 

via de burgemeester Wiegelweg en de Bovenkerkerweg naar de halte Poortwachter 

(Amstelveenlijn) en van daar via Poortwachter en van der Hooplaan naar het 

(huidige) busstation Amstelveen, het voorkeurstracé is, waarbij de busbaan via een 

busviaduct over de nieuwe N201 wordt gevoerd; 

3. In te stemmen met een vrije busbaan op de voormalige spoorbaan, vrijliggende 

businfrastructuur tussen de eindhalte Westwijk en de halte Poortwachter en (nader 

uit te werken) infrastructurele maatregelen voor het openbaar vervoer tussen de 

halte Poortwachter en het (huidige) busstation Amstelveen; 

4. De gemeenten Amstelveen en Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam te vragen de 

keuze voor het tracé volgens 2 en 3 te onderschrijven; 

5. Daarbij voor te stellen de busbaan, businfrastructuur en de infrastructurele 

maatregelen onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland te laten 

uitwerken tot een voorlopig ontwerp met een kostenraming; 

6. Bij de nadere uitwerking te bepalen of het eerste gedeelte van de busbaan in 

Uithoorn versneld kan worden aangelegd; 

7. De afspraken over de nadere uitwerking en het vervolg over en weer met genoemde 

partijen vast te leggen; 

8. Het project te promoveren naar de planfase van het PMI; 

9. Voor de financiering, conform de geldende financiële afspraken, te zijner tijd een 

beroep te doen op de BDU regeling van de Stadsregio Amsterdam. 

  

7. 

Memorie van Antwoord 

Begroting 2010  

 

Het college besluit: 

− De memorie van Antwoord vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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8. 

Najaarsnota 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. De bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de begroting 2009 vast te stellen; 

2. De voorstellen tot financiële bijstelling van de begroting 2009 vast te stellen; 

3. De budgetneutrale voorstellen tot financiële bijstelling van de begroting 2009 en de 

reserves FINH, UNA en EXIN-H vast te stellen; 

4. In het kader van EXINH- project Regionet Korte Termijn Bus (programma OV): 

a. Regionet Korte Termijn Bus 3e tranche (PS-besluit 25 juni en 

2 juli 2007 voordracht 39): Het reeds beschikbaar gestelde 

bedrag ad € 84.000,- voor het provinciale aandeel in de 

voorbereidingskosten t.b.v. Doorstroming bij station 

Uitgeest, in te trekken. 

b. Het onder a. genoemde besluit te verwerken in de wijziging 

van Programmabegroting 2009 bij de Najaarsnota 2009. 

5. De bijstellingen stortingen en onttrekkingen in/ aan de reserves en de overlopende 

passiva in de begroting 2009 vast te stellen; 

6. Kennis te nemen van de rapportage over de aanbestedingen in 2009; 

7. De voordracht en het ontwerp PS-besluit zoals opgenomen in de concept 

najaarsnota en de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen; 

8. De portefeuillehouder Financiën te machtigen de voorliggende concept najaarsnota 

en voordracht redactioneel aan te passen conform de besluitvorming van heden. 

  

9. 
Beantwoording statenvragen 

(nr.60) van de Statenleden de 

heer G. Massom en mevrouw 

L.S. Klomp (PvdA) over 

risico’s vervoer gevaarlijke 

stoffen per spoor  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

10. 

Vaststellen 

‘Natuurbeheerplannen Noord-

Holland’ en de nota van 

beantwoording (zienswijze 

behandeling) 

 

 

Het college besluit: 

1. De zeven Natuurbeheerplannen, welke voor inspraak ter inzage gelegd zijn, voor de 

agrarische beheertypen definitief vast te stellen; 

2. De digitale kaart van de agrarische beheertypen, welke nodig is voor de uitvoering 

door Dienst Regelingen, vast te stellen; 

3. De nota van beantwoording (zienswijze behandeling) op de Ontwerp-

Natuurbeheerplannen vast te stellen; 

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

Provinciewet, Provinciale Staten te informeren met brief; 

  

11. 

Incidentele subsidie Stichting 

Eilandspolder 

 

 

Het college besluit: 

1. De Stichting Eilandspolder een incidentele subsidie te verstrekken van € 17.736,= 

voor de BTW die de stichting heeft betaald voor de inhuur van een interim 

voorzitter, waarvoor de stichting eerder een provinciale subsidie heeft ontvangen 

exclusief BTW; 

2. De sector Subsidies te mandateren uitvoering te geven aan dit besluit; 

3. De Stichting Eilandspolder over dit besluit te informeren. 

  

12. 
Tijdelijke uitplaatsen 

 

Het college besluit: 
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Semistatisch Archief (SSA) in 

verband met renovatie kantoor 

Houtplein 

 

− In te stemmen met toepassing van de uitzonderingsbepalingen zoals vermeld in 

regel 6, lid 1 van de Aanbestedingsregels Provincie Noord-Holland 2005 in relatie 

tot het tijdelijk uitplaatsen van het Semistatisch Archief (SSA) in verband met de 

renovatie van het kantoorgebouw aan het Houtplein. 

Een en ander onder voorbehoud van vaststelling door PS van het voorstel met 

betrekking tot ‘een nieuw huis’. 

  

13. 

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. 

− Voor de aanleg van recreatiegebied Buitenschot in Hoofddorp, gemeente 

Haarlemmermeer,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

− Bestemmingsplan Edam-Zuid, gemeente Edam-Volendam,  

− Bestemmingsplan Westzaan Noord, gemeente Zaandstad,  

  

14. 

Beslissing op bezwaarschrift 

van P.F. Hol 

 

Het college besluit: 

− het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. 

  

15. 

380 kV Hoogspanningsleiding 

Delfzijl – Diemen 

 

 

Het college besluit: 

De minister van Economische Zaken in de schriftelijke reactie op de ‘Startnotitie 

milieueffectrapportage Noord-West 380 kV verbinding’ te wijzen op: 

1. de complexe ruimtelijke inpassingsproblemen inzake het tracé-alternatief 

Flevoland- Midden (Bloemendalerpolder) en Flevoland-West (Markermeer/IJmeer; 

2. de verstorende invloed van een tracé door het relatief ongerepte Gooimeer; 

3. in afwachting van onderzoek naar verkabeling, de aanleg van de 

hoogspanningsleiding te faseren, om daarmee een verkabeling van de 

hoogspanningsleiding op Noord-Hollands grondgebied niet onmogelijk te maken.    
  

16. 

Verlenging opdracht 

technisch- en inhoudelijk 

beheer website www.noord-

holland.com 

 

 

Het college besluit: 

− de opdracht voor technisch- en inhoudelijk beheer van de website www.noord-

holland.com opnieuw te verlengen, zodat de website in de lucht kan blijven totdat 

de nieuwe toeristische website ontwikkeld is. De kosten zijn hiermee boven het 

aanbestedingsbedrag van € 45.000,- komen te liggen. 

  

17. 

Verslag ambtsbezoek van de 

cvdK aan gemeente Bussum 

op 20 maart 2009  

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van het verslag van het op 20 maart 2009 door de commissaris van de 

Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Bussum en kennis te nemen van de 

door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat hij onder de aandacht 

van GS brengt. Samengevat zijn deze: 

• B&W: 

o Ik vraag het college of Bussum, onafhankelijk van het standpunt van de 

gemeente over gemeentelijke herindeling, als centrumgemeente het spoor 

wil volgen om bestuurlijke trekker te zijn om met de betrokken gemeenten 

voor te bereiden op de vorming van één gemeente. Het college vraagt 

welke financiele bijdrage de provincie hierin kan leveren. Ik zeg toe dit na 

te gaan bij de portefeuillehouder. 

• Gemeenteraad:  

Een raadslid vraagt, indien de nieuwe gemeente wet wordt, wie wanneer in het 
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democratisch proces op welke wijze de nieuwe gemeente een naam krijgt. Het raadslid 

is geen voorstander van de werknaam Naardermeer. Ik zeg toe dit na te gaan bij de 

portefeuillehouder. 

  

18. 

Verslag ambtsbezoek van de 

cvdK aan gemeente Uithoorn 

op 3 april 2009  

 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van het verslag van het op 3 april 2009 door de commissaris van de 

Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Uithoorn en kennis te nemen van de 

door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat hij onder de aandacht 

van GS brengt. Samengevat zijn deze: 

• B&W: 

 

o Als ik vraag naar de vertraging met de HOV-lijn, krijg ik te horen dat dit 

behalve met onenigheid over het tracé te maken heeft met het feit dat men 

in anderhalf jaar tijd vanuit de provincie geconfronteerd is met maar liefst 

drie verschillende projectleiders. Dit komt de continuïteit niet ten goede. 

Ik zeg dit punt te zullen aankaarten in het college. 

o Ik geef aan dat onze invloed in dezen buitengewoon gering is. Wij 

adviseren de minister slechts over de spreiding van scholen. Afgezien 

daarvan, hebben we niets met onderwijs te maken, geef ik aan. Wel wijs ik 

op de stimuleringsregeling die we hebben om onderwijs en arbeidsmarkt 

beter op elkaar te laten aansluiten. Ik zeg toe na te gaan of er in die 

richting mogelijkheden zijn.  

• Gemeenteraad: 

o De zogenaamde ‘bestuurlijke spaghetti’ wordt nog geïllustreerd aan de 

hand van het voorbeeld van het water langs de N201. Het baggeren 

daarvan is problematisch omdat er drie eigenaren zijn: provincie, 

gemeente, bewoners. Gevolg: problemen met afstemmen en langs elkaar 

heen werken. In die afstemming moet een organisatie het voortouw 

nemen. Ik zeg toe dit punt te zullen aankaarten.  

• De burgemeester: 

o Nuon heeft de installatie voor energieopwekking betaald, en verhaalt de 

kosten nu op de tuinders. Deze betalen meer voor de energie dan hun 

daadwerkelijke verbruik. De burgemeester zou graag zien dat ik dit als 

bestuurder aankaart bij Nuon of zelfs bij het rijk.  

  

19. 

Verslag ambtsbezoek van de 

cvdK aan gemeente Oostzaan 

op 24 april 2009 

 

 

Het college besluit: 

− Kennis te nemen van het verslag van het op 24 april 2009 door de commissaris van 

de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Oostzaan en kennis te nemen 

van de door de commissaris van de Koningin gedane toezegging dat hij onder de 

aandacht van GS brengt. Samengevat is deze: 

 

Gesprek met vertegenwoordigers uit de samenleving 

De commissaris zegt toe, zelf ook in zijn contacten het probleem van het wonen onder 

hoogspanningsleidingen ter sprake te brengen. Binnenkort brengt hij een bezoek aan het 

ministerie van economische zaken en de vraag vanuit Oostzaan heeft hij goed gehoord. 

  

20. 

Verslag ambtsbezoek van de 

cvdK aan gemeente 

Medemblik 20 mei 2009  

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van het verslag van het op 20 mei 2009 door de commissaris van de 

Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Medemblik en kennis te nemen van 

de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat hij onder de aandacht 
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van GS brengt. Samengevat zijn deze: 

• B&W: 

o Het college beschouwt Medemblik-Noord (op grondgebied van 

Wieringermeer) nog niet als een afgedane zaak. Eerst was sprake van 

woningbouw, nu ziet het college mogelijkheden voor watersport. Het wil 

aan de noordkant van het centrum van Medemblik de waterloop vanaf het 

IJsselmeer in de Wieringermeer doortrekken. De PARK van de provincie 

Noord-Holland stond hier positief tegenover en zou overleg plegen met 

Wieringermeer, maar het college heeft nog niets vernomen. Ik zeg toe na 

te gaan wat de stand van zaken is. 

 

• Ontmoeting met dorpsraden: 

o De dorpsraad van Twisk pleit er voor de opstapper in het dorp regulier zijn 

rondje te laten rijden zonder dat er vooraf gebeld moet worden. In Zeeland 

werkt dit systeem perfect, omdat het lijkt op een reguliere busverbinding. 

De opstapper rijdt nu over de dijk, waardoor niemand er gebruik van 

maakt. Een betere optie is de opstapper door te trekken door Twisk. Met 

Medemblik is er vanuit geen enkele kern, behalve Opperdoes, een 

busverbinding. Ik licht toe dat bezuinigingen bij het Programma van Eisen 

voor buslijnen geen rol spelen, maar wel vervoercijfers. Ik zeg de 

dorpsraad toe de wens van de dorpsraad onder de aandacht van de 

gedeputeerde Verkeer en Vervoer te brengen. De dorpsraad merkt op dat 

opstappers buiten het regime van de OV-jaarkaart voor scholieren valt, 

waardoor dit vervoermiddel extra kosten met zich meebrengt. Ook dit is in 

Zeeland beter geregeld, waar de strippenkaart gewoon geldig is. 

  

21. 

Agenda IPO-

bestuursvergadering d.d. 29 

september 2009 

 

 

Het college besluit: 

− Kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 29 september 2009. 

  

22. 

Toekenning van een 

eenmalige projectsubsidie ten 

behoeve van vervolgtraject 

van het Actieplan 

Radicalisering, Polarisatie en 

Discriminatie. 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan ACB Kenniscentrum een eenmalige projectsubsidie te verlenen van €49.700,- 

voor de uitvoering van het vervolgtraject van het Actieplan Radicalisering, 

polarisatie en discriminatie’; 

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 5 

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

4. PS te informeren middels bijgaande brief. 

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

 

  over de nummers: 

B. Burger-Adema tel. (023) 514 46 39 16 

J. Dekker tel. (023) 514 35 47 1, 2, 3, 4 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 21, 22 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 12,  

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 17, 18, 19, 20 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 5, 6, 7, 8, 9 

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

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 13, 14, 15 
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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. 29-09-2009 openbaar 

Datum:29-09-2009 
 

 


