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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 december 2005
Onderwerp

Besluit

1.
Offerte uitvoeren
werkzaamheden provinciale
garanties ten behoeve van de
zorginstellingen door
Waarborgfonds Zorgsector

Het college besluit:
- het aanbod van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) te aanvaarden om
in 2006 werkzaamheden uit te voeren voor de provinciale garanties ten behoeve
van de zorginstellingen voor een bedrag van € 29.750,-- (prijspeil 2005).

2.
Beantwoording statenvragen
van de heer H. Putters (SP),
over rolstoelvervoer
3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over Tweede
Coentunnel en Westrandweg

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
van de statenleden J. Post en
J.H.M. Bond (CDA) met
betrekking tot de bijdrage voor
een tweede grote zeesluis
5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer P.J.
Bruynstens (ONH/VSP) over
ouderenmishandeling
6.
Besluiten tot aanpassing van
een aantal in het Provinciaal
Beleidskader Jeugdzorg 2005
tot en met 2008 genoemde
subsidies

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De subsidieplafonds van de jeugdzorgaanbieders te verhogen met de
Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling 2005 en de indexering
pleegvergoeding 2005. De Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling
bedraagt 0,99% van het loongevoelige deel, dat is 80% van de variabele lasten
van de instellingen. De indexering van de pleegvergoeding is met
terugwerkende kracht per 1 januari 2005 vastgesteld op 1,4%. Als gevolg
hiervan worden de subsidieplafonds van de jeugdzorgaanbieders opgehoogd
met € 370.230,- namelijk:
Parlan
€ 168.657,OCK het Spalier
€ 124.746,UJL/OCG
€ 32.989,Maatschappij Zandbergen
€ 38.302,De Bascule
€
5.536,2. Het subsidieplafond voor het jaar 2005 van Bureau Jeugdzorg te verhogen met
de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling 2005. De Overheidsbijdrage
Arbeidskostenontwikkeling bedraagt 0,99% van het loongevoelige deel, dat is
80% van de variabele lasten van de instelling. Als gevolg hiervan wordt het
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subsidieplafond van Bureau Jeugdzorg opgehoogd met € 160.933,-.
3. Het subsidieplafond voor het jaar 2005 van Parlan in het kader van het
bestrijden van de wachtlijsten te verhogen met € 377.000,- voor het realiseren
van tijdelijk extra huisvesting voor totaal 22 plaatsen bij het MKD
Toverhazelaar te Alkmaar en het MKD Centrum Daghulp te Den Helder.
4. Het subsidieplafond voor het jaar 2005 van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
te verhogen met € 311.614,- voor het bestrijden van de wachtlijsten bij het
AMK.

7.
Inspectierapporten: Onderzoek Het college besluit:
AMK Noord-Holland en
1. kennis te nemen van de AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
landelijk AMK onderzoek
rapportages van de Inspectie jeugdzorg betreffende een onderzoek dat eind
2004 gedaan is;
2. de aanbevelingen van de Inspectie jeugdzorg die gedaan worden voor het
AMK in het rapport Onderzoek AMK Noord-Holland en in het landelijk
rapport “Bellen met het AMK, en dan?” over te nemen, voor zover deze
niet inmiddels al zijn doorgevoerd of niet meer van toepassing zijn op
grond van de Wet op de jeugdzorg die 1-1-2005 in werking is getreden;
3. de met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland op 19 september 2005 gemaakte
afspraak, dat zij per kwartaal rapporteert over de voortgang van de
uitvoering van de maatregelen ter verbetering van het AMK, middels
inliggende brief te bevestigen;
4. de inspectie te verzoeken de uitvoering van deze aanbevelingen voor het
AMK te betrekken bij de reeds afgesproken hertoets bij Bureau Jeugdzorg
in juli 2006;
5. provinciale staten en de inspectie te informeren conform inliggende
brieven.
8.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw
A. Nagel en de heer C. van
Diest (CDA) over de
Watertoets bij grote
bouwprojecten
9.
Voorlopige projectenlijst
uitvoeringsprogramma
Waterplan

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de voorlopige projectenlijst voor het uitvoeringsprogramma
Waterplan als basis om de komende maanden tot afspraken te komen met onze
partners;
b. De voorlopige projectenlijst door middel van bijgevoegde brief ter kennisname aan
Provinciale Staten te sturen.

10.
Afwijking aanbestedingsregels Het college besluit:
ten behoeve van project De
- in te stemmen met afwijking van de aanbestedingsregels ten behoeve van de
Groene Uitweg
opdrachtverlening aan de Grontmij voor werkzaamheden om te komen tot een
uitvoeringsprogramma De Groene Uitweg.
11.
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Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid W. van
Oudheusden (PvdA) inzake de
uitputting van de ESFbudgetten
12.
Toekomst Plassenschap
Loosdrecht e.o.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen deelnemer te worden in de
gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o., gezien het
grote belang voor recreatie (mede door deze plassen zijn we nu dè
watersportprovincie van Nederland) en natuur- en landschapwaarde van het
plassengebied voor onze provincie. Dit wel onder voorwaarde dat de provincie
Utrecht ook deelnemer wordt en het Plassenschap zich vastlegt op verhoging
van de eigen inkomsten en het afstoten – waar mogelijk – van niet kerntaken
ter compensatie van het op termijn wegvallen van de bijdrage van de gemeente
Utrecht.
2. De definitieve financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland in het
exploitatietekort van het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen op 26%
op basis van de oude verdeelsleutel, waarbij de bijdrage in de nieuwe
verdeelsleutel absoluut gezien niet hoger wordt, afgezien van de indexering.
3. Het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. niet uit te breiden,
aangezien financiële dekking daarvoor ontbreekt. Wel streven naar meer
samenwerking met andere plassengebieden, o.a. de Vinkeveense Plassen.
4. Gezien de samenhang in beheer van het Noord-Hollandse deel van dit schap
met het Utrechtse deel (o.a. de legakkergebieden in Breukelen) het huidige
schap in stand te houden en daarmee ook de uitvoering bij de Utrechtse
beheerorganisatie (FDUR).
5. Aan te sturen op verbeteringen in de organisatie van de FDUR, onder andere
gebaseerd op het advies hierover door Marktplan Adviesgroep.
6. Het Plassenschap Loosdrecht en de provincie Utrecht van dit besluit op de
hoogte te stellen via bijgevoegde brieven.
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13.
RWB
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
14.
MER beoordelingsbesluit
uitbreiding koudwalsinstallatie
Corus Staal BV

15.
Aandeelhoudersbesluit nv
NUON voor uitkering
aanvullend dividend over
2004

16.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
Graatsma (SP) inzake aanbod
boventallige
provincieambtenaren aan de
gemeente Wieringen
17.
Project Ilperveld Integraal;
Toepassing
Uitzonderingsregel
aanbestedingsregels provincie
Noord-Holland

Besluit

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- realiseren landgoed Hoenderdaell te Anna Paulowna,
Het college besluit1 :
- dat voor de voorgenomen uitbreiding van de koudwalsinstallatie met Koudwals
22 bij Corus Staal BV te IJmuiden geen milieueffectrapport (MER) noodzakelijk
wordt geacht en het bedrijf alsmede de overige belanghebbenden daarvan
schriftelijk, d.m.v. een brief c.q. publicatie, te berichten.

Het college besluit:
1. als aandeelhouder in te stemmen met het voorstel van de Raad van Bestuur van
NUON tot uitkering van aanvullend dividend over het boekjaar 2004
2. daartoe bijgaand ontwerp aandeelhoudersbesluit voor de commissaris van de
Koningin te laten tekenen

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen met het feit, dat bij deelsanering 1 (sanering De Boer) van het
project Ilperveld Integraal een spoedeisende situatie was ontstaan, die niet het
resultaat was van nalatig handelen van de provincie.
2) akkoord te gaan met afwijking van de aanbestedingsregels en alsnog in te
stemmen met de verstrekte onderhandse opdracht, zulks met toepassing van
regel 6, sub e, van de Uitzonderingsbepalingen van de Aanbestedingsregels
provincie Noord-Holland 2005.

18.
Brief aan Tweede Kamer over Het college besluit:
jeugdzorg (uitvoering motie 8- Ter uitvoering van PS motie 8-5 over jeugdzorg de voorzitter van de Tweede
5)
Kamer en alle fracties te informeren over de inhoud van de motie en PS hiervan
op de hoogte te stellen.
19.
Subsidiering Stichting
1

Het college besluit:

Zgn. MER‐beoordelingsbesluit ex artikel 7.8b van de Wet milieubeheer
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Vervoermanagement NoordHolland

20.
Toetreding Dagelijks bestuur
(DB) Kenniskring Amsterdam
en Amsterdamse
Innovatiemotor

-

De bij besluit van GS van 6 juli 2004 (kenmerk 2004-28400) toegezegde bijdrage
voor 2005 van € 338.973,88 aan de Stichting Vervoermanagement NoordHolland, door middel van een budgetsubsidie te verstrekken.

Het college besluit:
in het kader van het PS-initiatiefvoorstel “De provincie als netwerk voor
Kenniseconomie en Innovatie” (voordracht 36 d.d. 30 mei 2005), te bevorderen dat de
Kenniskring Amsterdam en de Amsterdamse Innovatie Motor de functie van
“kennisalliantie” voor Noord-Holland Zuid gaan vervullen, door:
- de heer J.J. Schipper te laten toetreden tot het Dagelijks Bestuur van de
Stichting Kenniskring Amsterdam (en tevens van de Amsterdamse Innovatie
Motor);
- de middelen die door PS zijn aangemerkt voor de uitvoering van het
bovengenoemde PS-initiatiefvoorstel ten dele aan te wenden voor de versterking
van het regionale karakter van het projectbureau van de Amsterdamse Innovatie
Motor;
- de heer Schipper te mandateren voor de uitvoering van dit GS-besluit.

21.
Uitwegvergunningen (nabij en Het college besluit:
ten behoeve van het)
a.
het “ pro forma” ingediende bezwaarschrift tegen de door burgemeester en
wethouders van Haarlemmermeer verleende uitwegvergunning aan Chipshol
Groenenbergterrein
III BV voor het perceel AK 1461 t.o. de Koolhovenlaan te Schiphol-Rijk,
plaatselijk bekend als het Groenenbergterrein in te trekken;
b.
het “ pro forma” ingediende bezwaarschrift tegen de door burgemeester en
wethouders van Haarlemmermeer aan Chiphol III BV verleende
uitwegvergunning voor het perceel AK 1457 te Oude Meer gemotiveerd te
handhaven;
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58

16
3, 4, 19
1, 13, 14, 15, 21
2, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 20
8,9, 10, 17

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.
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