Onderwerp
Besluit
1.
Beantwoording vragen van
leden van Provinciale Staten
over het geldleningsbeleid
van de gemeenten in NoordHolland

Het college stelt de antwoorden

gewijzigd vast.

2.
Vergadering AB IPO op 23
september 1999
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de
agenda van het algemeen bestuur van het IPO.

3.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid D.Graatsma
inzake benoeming van de heer
G.J.A.M.Nijpels tot
waarnemend burgemeester van
Uitgeest
Het college

stelt de antwoorden vast.

4.
Tijdelijke Subsidieregeling
Stimulering Vuilwatertanks
Pleziervaartuigen NoordHolland 1999
Het college besluit:
1. Als beleidsregel vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling
stimulering
vuilwatertanks pleziervaart Noord-Holland 1999, overeenkomstig
bijgaand ontwerpbesluit.
2. In te stemmen met het vastleggen van de regeling v££r 2001 in een
deelverordening vast te stellen door PS.
3. De regeling te publiceren in het Provinciaal Blad.
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5.
Project juridische
kwaliteitszorg
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ôBeleidskader juridische kwaliteitszorgö, het
ôPlan van aanpak verbetering juridische kwaliteitszorgö en het
ôUittreksel rapport legal audits provincie Noord-Holland 1998ö.
2. De Commissie ROB op de hoogte te stellen van de voortgang van het
project juridische kwaliteitszorg.

6.
Woningbouwmogelijkheden
voor kleine kernen
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat de in het Collegeprogramma opgenomen
1% norm voor woningbouw in kleine kernen nadere uitwerking behoeft.
2. Aan de tekst in het Collegeprogramma in principe de volgende invulling
te geven: kleine kernen in de streekplangebieden Noord-Holland-Noord
en Waterland kunnen extra woningbouwmogelijkheden krijgen op basis
van een door de gemeente ingediend leefbaarheidsplan waaruit de
noodzaak tot woningbouw moet blijken.
3. Als voorlopig standpunt in te nemen dat maatwerk voorop staat, maar dat
een maximale groei van 1% van de woningvoorraad per jaar mogelijk
wordt gemaakt voor kleine kernen.
4. het bovenstaande op te nemen in de komende partiδle
streekplanherziening Noord-Holland-Noord en voor Waterland in NoordHolland-Zuid.
5. Dat waar al contouren vastgesteld zijn, deze in principe bepalend zullen
blijven voor de woningbouwmogelijkheden voor kleine kernen, en dat
derhalve geen wijzigingen worden aangebracht in de streekplangebieden
Gooi en Vecht en Kennemerland.
6. Bij de herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord ook
contouren op te nemen.
7. Dat principebesluit ter consultatie voor te leggen aan de Cie ROB, en de
instemming te vragen van het Rijk.

7.
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Gewijzigd Instellingsbesluit
Bestuurlijk Platform Groene
Hart
Het college besluit:
1.
In te stemmen met het gewijzigd Instellingsbesluit Bestuurlijk
Platform Groene Hart
2.
Het gewijzigd Instellingsbesluit ter kennisneming aan te bieden aan
de commissie Milieu Water en Groen.
3.
Indien akkoord zal dit punt ingebracht worden in het Bestuurlijk
Platform Groene Hart van 23 september 1999, onder voorbehoud
van goedkeuring van de provinciale begroting 2000.

8.
Antwoordbrief inzake Verzoek
op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur
inzake verzoek D.Berts.

Het college besluit:
1.
a. De heer D.Berts inzage te geven in het verzoek op basis van de Wob
van NOVA betreffende de declaraties van de Commissaris van de
Koningin, alsmede de reactie daarop; desgewenst daarvan afschriften
te verstrekken.
b. De heer D.Berts door middel van een inzichtelijke bewerking van de
jaarrekeningen inzage te geven (tot en met jaarrekeningniveau) met
betrekking tot de andere onderdelen van het Wob-verzoek, en
desgewenst daarvan afschriften te verstrekken; en
c .voor het overige het Wob-verzoek om inzage af te wijzen;
2.
de heer Berts conform de brief, inclusief de additionele tekst,
behorende
bij deze minute op de hoogte te stellen van deze besluiten.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
P. Heemskerk
R .v.d.Veen
M. van Kanten
K. van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.

(023)
(023)
(023)
(023)

514
514
514
514

40
43
42
40

10
09
11
45

2, 3, 5, 8
1
6
4, 7

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
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worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben
bereikt.
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