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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 februari 2001
Onderwerp
1.
IPO AB-vergadering op 8
februari 2001
2.
Deelverordening stimulering
zorgvernieuwing Geestelijke
Gezondheidszorg NoordHolland 2001

Besluit

Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen in te stemmen met de
voorstellen o.a. het advies ad hoc IPO-Commissie inzake de provinciale rekenkamer
(Commissie-Van Bergen).
Het college besluit:
1. de voordracht inzake de Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Geestelijke
Gezondheidszorg Noord-Holland 2001 in principe vast te stellen en deze om advies
voor te leggen aan de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
2. als de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur met de voordracht instemt, de
gedeputeerde zorg te machtigen deze ter besluitvorming voor te leggen aan
Provinciale Staten;
de bedragen van de -ten behoeve van de subsidieverlening op grond van de
Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Geestelijke Gezondheidszorg
Noord-Holland 2001- ingestelde subsidieplafonds voor het tijdvak tot en met
31 december 2001 vast te stellen, waarbij 20 % van de genoemde bedragen wordt
afgezonderd voor het faciliteren van regional e samenwerking , op:
ƒ 192.724,-- voor de WZV-regio Alkmaar;
ƒ 152.893,-- voor de WZV-regio Kennemerland;
ƒ 125.372,-- voor de WZV-regio Het Gooi;
ƒ 134.311,-- voor de subregio Zaanstreek/Waterl and als onderdeel van de WZVregio Amsterdam;
ƒ 224.776,-- voor de subregio Amsterdam stad/Diemen als onderdeel van de WZVregio Amsterdam;
3. ƒ 129.923,-- voor de subregio Amstelland en De Meerlanden als onderdeel van de
WZV-regio Amsterdam ƒ. 40.000,-- voor provinciale projecten.
4. na vaststelling door provinciale staten de Deelverordening en de daarbij behorende
subsidieplafonds, inclusief de wijze van verdeling, bekend te maken door middel
van publicatie in het Provinciaal Blad.

3.
Deelverordening stimulering
Het college besluit:
zorgvernieuwing Ouderenzorg 1. de voordracht inzake de Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Ouderenzorg
Noord-Holland 2001
Noord-Holland 2001 in principe vast te stellen en deze om advies voor te leggen aan
de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
2. als de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur met de voordracht instemt, de
gedeputeerde zorg te machtigen deze ter besluitvorming voor te leggen aan
Provinciale Staten;
3. de bedragen van de - ten behoeve van de subsidieverlening op grond van de
Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Ouderenzorg Noord-Holland 2001
ingestelde - subsidieplafonds voor het tijdvak tot en met 31 december 2001 vast te
stellen op:
ƒ 258.400,-- voor de WZV-regio Alkmaar;
ƒ 235.200,-- voor de WZV-regio Kennemerland;
ƒ 142.200,-- voor de WZV-regio Het Gooi;
ƒ 138.600,-- voor de subregio Zaanstreek/Waterland als onderdeel van de WZV-
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4.

4.
Voorstel Hulpverlening aan
Pancevo

regio Amsterdam;
ƒ 125.300,-- voor de subregio Amstelland en De Meerlanden als onderdeel van de
WZV-regio Amsterdam
ƒ. 100.000,-- voor bovenregionale projecten.
na vaststelling door provinciale staten de Deelverordening en de daarbij behorende
subsidieplafonds, inclusief de wijze van verdeling, bekend te maken door middel
van publicatie in het Provinciaal Blad.

Het college besluit geen financiële steun te verlenen aan het project voor een
monitoringssysteem in de Joegoslavische stad Pancevo, zoals voorgesteld door de fractie
van Noord-Holland Anders/De Groenen.

5.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
- Verbouw voormalige Vondels chool tot 9 woningen aan de Maasboulevard,
en verklaringen van geen
gemeente Alkmaar
bezwaar artikel 19 WRO c.a. - Bouw van een kantoorgebouw met parkeergarage, La Guardiaweg, gemeente
Amsterdam
- Vervangen en uitbreiden van een garage met een studio aan de Oude Kruisweg 25 te
Cruquius, gemeente Haarlemmerm eer
- Uitbreiden van een woning met een bijgebouw aan Moleneind 33 te Kortenhoef,
gemeente ’s-Graveland
- Plaatsen van een geldautomaat aan de Nice Passage 10, gemeente Haarlem
- Vergrot en en gedeeltelijk wijzigen van de functie van perceel Amsteldijk 275/276
(van opslag naar rijtuigstalling), gemeente Amsterdam
- Bouw windmolen aan de Oostoeverweg, gemeente Den Helder
- Verbouw en uitbreiding van een woning, Birkholm 17 te Hoofddorp, gemeent e
Haarl emmermeer
- Aanleg van een opslagterrein voor aannemersspullen op de lokatie Schipholweg/A4
te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer
- Bouw van een bedrijfsverzamelgebouw, Gansoord 1 te Lisserbroek, gemeente
Haarl emmermeer
- Bouwen van een serre, Muntstraat 13, gemeente Haarlem
- Uitbreiden van een woning, W.Druckerstraat 30 te Hoofddorp, gemeente
Haarl emmermeer
- Bouwen van een sportschool met woning op de locatie Weiteveen, gemeente
Zaandam
- Uitbreiden van een woning, Vijverbos 11 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmerm eer
- Verbouw van een stolpboerderij tot 2 woningen, Zuiderdijk 60, gemeente Venhuizen
- Bouw van een caravanstalling op het bedrijventerrein Winkelerzand II, 3e fas e, Fok
11 te Winkel, gemeente Niedorp
- Bouw van een woning aan de Foreestweg 93a, gemeente Den Helder
- Veranderen van een woning aan de Kriemhildestraat 2 te Driehuis, gemeente Velsen
- Bouw van een bedrijfsverzamelgebouw Bregweid, Warmenhuizen, gemeente
Harenkarspel
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6.
Beslissing omtrent
paraplubest emmingsplan
sexinrichtingen

Het college besluit:
1.
2.
3.

7.
Heroverweging in het kader
van de Awb, n.a.v.
bezwaars chri ften tegen
weigering verklaring van geen
bezwaar, gemeent e
Amstelveen

met een aanpassing goedkeuring te hecht en aan het paraplubestemmingsplan
sexinrichtingen met uitzondering van artikel Pros III, tweede lid, van de
voorschri ften;
gelet op artikel 30, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede te delen dat
herziening van het plan op de in de considerans onder Herziening van het
bestemmingsplan aangegeven aspect en noodzakelijk is;
te bepalen dat de vaststelling van het nieuwe plan moet geschieden binnen de
termijn van een jaar, tenzij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State een voorlopige voorziening treft waarbij deze verplichting wordt
gestuit.

Het college besluit inzake de bezwaars chri ften van burgemeester en wethouders van
Amstelveen, alsmede van de Stichting Rechtsbijstand te Leidschendam tegen hun besluit
van 22 mei 2000, nr.1999-29627, waarbij is geweigerd de verklaring van geen bezwaar,
als genoemd in artikel 11, lid 6, sub c van de voorschrift en van het bestemmingsplan
“ Landelijk Gebied” van de gemeente Amstelveen, voor de bouw van een tweede
bedrij fswoning aan de Noorddammerweg 78A, ten name van de Gebroeders M. en G.
Meekel:
1. zich te verenigen met het advies van de Hoor- en Adviescommissie;
2. gelet op de Algemene wet bestuursrecht, recl amanten in hun bezwaren te ontvangen,
deze bezwaren ongegrond te verkl aren en hun voornoemde besluit te handhaven.

8.
Vastgesteld bestemmingsplan Het college besluit gelet op artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan het
Dorpscentrum 2000, gemeente bestemmingsplan Dorpscentrum 2000, zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van de
Wognum
gemeente Wognum op 17 juli 2000, goedkeuring te onthouden wegens strijd met het
recht.
9.
Heroverwegingsbesluit Wet
bodembescherming
betreffende Stommeerkade,
gemeente Aalsmeer

Het college besluit:
Gezien het advies van de Hoor- en advies commissie, gelet op de stukken en het
besprokene tijdens de hoorzitting, in aanmerking nemend het bepaalde in de Wet
bodembescherming en de Provinciale milieuverordening, alsmede het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen
2. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren
3. de bestreden beslissing van 24 juli 2000 (kenmerk 2000-18778) te herroepen in de
navolgende zin.
a. Het projectnummer van het saneringsplan is foutief weergegeven in het besluit van
24 juli 2000. Dit projectnummer moet zijn M00.2031, versie 1.0, datum 10 mei
2000. Het besluit wordt op dit punt aangepast.
b. Het besluit wordt aangepast op het punt van de voorschrift en die aan het
aneringsplan worden toegevoegd. Bij de voorschriften wordt opgenomen dat het
werkverkeer van de sanering gebruik moet maken van de weg gelegen tussen de
saneringslocatie en de N201 en dat Moes Bouwbedrijf B.V. verplicht is de
bewoners van de percel en Kas 2 tot en met 18 (even nummers) en Ketelhuis 73
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4.
10.
Stand van zaken
Onderhoudsproblem atiek
Noordhollandsch Kanaal
11.
Procedure en inhoud
Voorjaarsbericht 2001

12.
Gedeeltelijke intrekking
delegatie milieutaken
Amsterdam

schri ftelijk te informeren op dezel fde dag als die waarop de melding bij het Milieuinform atiepunt van de provincie moet worden gedaan.
het besluit op de punten “gevalsdefinitie” en “ plaatsbepaling”, in tegenstelling tot
het advies van de Hoor- en adviescommissie, in stand te houden.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken.
2. Akkoord te gaan met melding stand van zaken in de Commissie WVV d.d. 2 maart
2001.
Het college besluit, behoudens instemming van het seniorenconvent:
a. het bestaande voorjaarsbericht en najaarsbericht te splitsen in een deel voor
heroverweging van de begroting en een rapportagedeel.
b. het voorjaarsbericht 2001 als gevolg van punt a. te laten bestaan uit voorstellen voor
nieuw beleid (invullen pm-posten uit het beleidsplan 2001), FINH-projecten, UNAnotities, financi ële wijzigingen door exogene factoren en budgettair neut rale
wijzigingen. Dit voorjaarsberi cht wordt volgens de bestaande procedures voorbereid
en vastgesteld.
c. met ingang van dit jaar 4 keer per jaar aan de commissies (vakcommissies voor wat
betreft hun vakgebied en commissie FSB voor het totaal) te rapporteren over de
uitvoering van begroting en beleidsplan op basis van feitelijke kwart aalrapportages.
De kwartaalrapportages bij het voorjaarsberi cht en de begroting worden na
vaststelling in GS rechtstreeks aan de staten gezonden voor plenaire behandeling
d. het alternatieve tijdpad voor het voorjaarsbericht 2001 vast te stellen volgens
voorstel
e. opdracht te geven voor het voorjaarsbericht 2001 UNA-notities uit te werken
volgens de aan te passen opzet
f. zijn besluiten, die een afwijking betekenen van wensen die het seniorenconvent
heeft geuit, voor te leggen aan het seniorenconvent in zijn vergadering van 12
februari 2001.
Het college besluit PS een voordracht te doen aangaande gedeeltelijke intrekking van het
delegatiebesluit waarbij milieutaken aan Amsterdam zijn overgedragen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. (023) 514 4309/3569
1, 11
S. Boedyn
tel. (023) 514 44 58
10
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
4
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
5, 6, 7,8
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
2, 3
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
9, 12
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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 vragenst ellers hebben bereikt.
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 06-02-2001 openbaar
Datum:06-02-2001

