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Besluit

1.
Wijziging Regeling vergoeding Het college besluit:
kosten werkzaamheden
1. De conceptstat envoordracht tot wijziging van de Regeling vergoeding kosten
statenfracties
werkzaamheden statenfracties met het daarbij behorende ontwerpbesluit in
principe vast te stellen;
2. In te stemmen met de meer dan trendmatige verhoging van de vergoeding kosten
werkzaamheden statenfracties voor de volgende statenperiode;
3. De conceptstat envoordracht met ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan het
Seniorenconvent in zijn vergadering van 11 februari 2002 en ter kennis te brengen
van de commissie FSB;
4. Indien het Seniorenconvent (gerelateerd aan fractiegrootte: tenminste 2/3 van het
aantal statenleden) instemt met de regeling, deze ter vaststelling voor te leggen aan
PS in de vergadering van maart 2002; mocht minder steun aanwezig blijken te
zijn, dan ziet het college af van een voorstel voor substantiële verhoging van de
fractieondersteuning.
5. Bij een eventueel positief besluit van PS, de kosten van fractiewerkzaamheden bij
de begroting 2003 te verhogen met € 45.000,-2.
Statenvoordracht inzake de
verlenging en aanpassing van
drie deelverordeningen
(subsidie): Fonds Natuur - en
Landschapsbescherming,
openluchtrecreatie en
ecologisch beheer

Het college besluit:
– De voordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit, inhoudende de verlenging en
aanpassing van drie deelverordeningen, in principe vast te stellen;
– De betrokken statencommissies MWEG en OOPO advies te vragen over de
voordracht;

3.
Herinrichting Bergen-Egmond- Het college besluit:
Schoorl : ontwerp-raamplan,
– Het ontwerp-raamplan voor de Herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl met het
voorlopig standpunt en advies
voorlopig standpunt van GS van 15 mei 2001 en het voorlopig commentaar op de
Cie van Advies
ingediende reacties tezam en met het advies van de Commissie van Advies BES ter
beoordeling voor te leggen aan PS.
– De voordracht aan PS vast te stellen ter behandeling in de vergadering van 11
maart 2002.

4.
Initiatiefvoorstel biologische
landbouw op ecologische
kwetsbare gronden

Het college besluit kennis te nemen van de notitie over het initiatiefvoorstel van
NHA/De Groenen/GroenLinks ‘Aanwijzing biologische landbouw op ecologisch
kwetsbare gronden’ en deze notitie-met het daarin opgenomen advies om het
initiatiefvoorstel niet over te nemen voor te leggen aan de Commissie ELE (27 februari
2002).
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5.
EFRO, artikel 4, innovatieve
Het college besluit:
acties “ De Transparante Regio” 1. Kennis te nemen van de beschikking van de Europese Commissie, waarin zij
aangeeft bereid te zijn bijstand te verlenen voor de uitvoering van het programma
“ De Transparante Regio”;
2. Kennis te nemen van het feit dat de inhoud van het programma niet is gewijzigd
maar dat de totale financiële omvang het programma “ De transparante regio” is
teruggebracht naar € 5.038.776 (dit was € 5.989.899) en dat daarmee ook de door
ons ingezette co-financiering is teruggebracht naar € 1.266.104 (was € 1.361.340);
3. De heer Verburg te machtigen om namens G.S. de beschikking te ondertekenen
voor akkoord, zodat de Europese Commissie kan overgaan tot uitbetaling van het
eerste voorschot.
6.
Voorwaarden vorming
provinciaal Bureau Jeugdzorg

Het college besluit:
A. kennis te nemen van het KPMG-rapport “ Plan van aanpak Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland”;
B. het voorlopige bestuur van het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland i.o.
opdracht te
geven tot vorming per 1 januari 2003 van Stichting Bureau Jeugdzorg
Noord-Holland;
C. het onder B. genoemde bestuur te berichten dat de Stichting Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland en het door haar tot stand te brengen Bureau
Jeugdzorg (hierna te noemen: het nieuwe Bureau) moet voldoen aan
tenminste de volgende voorwaarden:
1. het nieuwe Bureau is zodanig ingericht dat het voldoet aan de eisen
genoemd in het concept van de Wet op de Jeugdzorg zoals deze door het
kabinet aan de Tweede Kamer is aangeboden dan wel aan de eisen die een
inwerking getreden Wet op de Jeugdzorg aan het Bureau stelt;
2. de te vormen stichting is een nieuwe rechtspersoon;
3. in de nieuwe rechtspersoon zijn opgegaan: de drie huidige regionale
Bureaus Jeugdzorg in Noord-Holland, het AMK te Alkmaar en de NoordHollandse Stichting Jeugd en Gezin;
4. het nieuwe Bureau is een instelling waarin op centraal niveau de
belangrijke beleidskeuzes worden gemaakt en sturing van de uitvoering
plaatsvindt;
5. het voorlopig bestuur legt de concept-statuten van de op te richten
Stichting Bureau Jeugdzorg, en tevens het ondernemingsplan (dat ook de
organisatieopbouw bevat ), de begroting en werkplan 2003 uiterlijk 4
november 2002 ter goedkeuring aan ons college voor;
6. voor afspraken in het kader van een sociaal plan die financiële
consequenties voor de provincie kunnen hebben, dient de voorafgaande
goedkeuring van ons college te zijn verkregen.
D. de gedeputeerde te machtigen waar nodig nadere voorwaarden te stellen.
E. de Statencommissie ZWC te informeren over dit besluit.

3

OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 januari 2002
Onderwerp
7.
Media Park Hilversum

Besluit
Het college besluit:
– In te stemmen met het advies van de PPC over het Masterplan Media Park.
– In te stemmen met de aan de gemeente Hilversum gerichte brief en de daarin
beschreven standpunten over het Masterplan Media Park Hilversum

8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
– Voor de bouw van vier woningen aan de Nieuwstraat tussen 6 en 26 te Nieuwbezwaar artikel 19 WRO c.a.
Vennep, Gemeent e Haarlemmermeer
– Voor de bouw van 70 woningen in het plan Noordertogt, gemeente Stede Broec
– Voor de bouw van twee woningen op perceel Van Beekstraat 98 te Landsmeer
– Voor de bouw van een woning met garage aan de Spieringweg nabij nr. 1009 t.n.v.
de heer A. Bood te Zwaanshoek, gemeente Haarlemmermeer
– Voor de bouw van een woning met garage aan de Spieringweg nabij nr. 1009 t.n.v.
de heer N. Rusman te Zwaanshoek, gemeente Haarlemmermeer
– Bouw-en woonrijp maken t.b.v. realisatie plan Noordertogt, gemeente Stede Broec
9.
Leader+: Installatie van de
Het college besluit:
Plaatselijke Groep Kop van
De Plaatselijke Groep voor de uitvoering van Leader+ voor de Kop van Noord-Holland
Noord-Holland en Texel
en Texel uit de volgende regionale vertegenwoordigers samen te stellen:
§ Gemeent en (Zijpe en Texel)
§ Provincie Noord-Holland
§ Nederl ands Agrarisch Jongeren Kontakt
§ Ondernem ers Federatie Kop van Noord-Holland
§ WLTO
§ Vrouwen Nu
§ Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
§ Leefbaar Kolhorn
§ Sector Toerisme
§ Sector Natuur
§ Sector Informatie- en Communicatie Technologie
De samenstelling van de Plaatselijke groep voldoet aan de eis gesteld door de EU dat
maximaal 50% van de leden afkomstig is van een overheidsinstantie. Tevens voldoet
deze samenstelling aan de eis uit het Programma Regio Randstad dat er minimaal één
vertegenwoordiger van een vrouwenorganisatie in de Plaatselijke groep zitting heeft en
minimaal één vertegenwoordiger van een jongerenorganisatie.
10.
Vaststellen Raamplan
Het college besluit:
Heemskerk-Beverwijk
– In te stemmen met het Ontwerp-Raamplan Heemskerk-Beverwijk
– Het vastgestelde Raamplan te beschouwen als de opdracht van GS aan de nieuw te
benoemen inrichtingscommissie Heemskerk-Beverwijk. De commissie is
verantwoo rdelijk voor het opstellen van uitvoeringsmodules, de keuze van
instrumenten en de uiteindelijke afspraken over de verdeling van financiële
verplichtingen. Modules en veranderingen in de plannen (bijvoorbeeld uitbreiding,
inkrimpen, overschrijden van de eindtermijn 2010 en de SGB termijn 2005) dienen
aan GS voorgelegd te worden.
– Geen Commissie van Onderzoek in te stellen voor dit gebied, gezien het feit dat de
Herstuctureringscommissie (de opsteller van het Ontwerp-Raamplan) evenals de
ambtelijke adviseurs geen strijdigheden in beleid verwachten.
– De opdracht aan en de instelling van de inrichtingscommissie in briefvorm op te
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stellen en door de portefeuillehouder te laten afhandelen.
11.
Hal fjaarrapportage FINHHet college besluit kennis te nemen van de halfjaarrapport age FINH-Programma
Programma projecten in
projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003.
landinrichtingsgebieden 20012003
12.
Werkplan 2002 samenwerking Het college besluit in het kader van de uitvoering van de Motie 55-15 d.d. 6/11/2000 en
met Pommeren (Polen)
op basis van het GS-besluit d.d. 16/10/2001:
– In te stemmen met het ‘Werkplan 2002 Noord-Holland – Pommeren’
– Aan J.H.J. Verburg, de portefeuillehouder Economische Zaken en Europa, het
mandaat te verlenen om namens de Gedeputeerde Staten het ‘Werkplan 2002
Noord-Holland - Pommeren’ samen met de vertegenwoordigers van de Poolse
provincie te ondertekenen
– Kennis te nemen van het verslag van de inaugurele vergadering van het Gemengd
Raadgevend Comité “ Comité van de Regio’s – Polen” in Warschau op 26-11-2001.
13.
Stimulering zorgvernieuwing
GGZ; vaststelling
subsidieplafonds per WZVregio

Het college besluit:
1.
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 2002 als volgt vast te stellen:
–
€ 70.000 voor de WZV-regio Alkmaar;
–
€ 55.500 voor de WZV-regio Kennemerland;
–
€ 45.000 voor de WZV-regio Het Gooi;
–
€ 48.000 voor subregio Zaanstreek/Waterl and als onderdeel van de
WZV-regio Amsterdam;
–
€ 47.000 voor de subregio Amstelland en de Meerlanden als onderdeel
van de WZV-regio Amsterdam;
–
€ 82.000voor de subregio Amsterdam stad/Diemen als onderdeel van
de WZV-regio Amsterdam;
–
€ 20.000 voor provinciale projecten.
2. Een subsidieplafond van € 86.000 is beschikbaar voor initiatieven, die gericht zijn
op het samenwerken van de regio’s.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
P.Heemskerk
M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 40 10
(023) 514 41 18
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

1
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12
7, 8
6, 13
2
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