1

OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 MAART 2001
Onderwerp
1.
Actieplan jaar van de
vrijwilliger

Besluit

2.
Wijziging Mandaatbesluit
Personeelszaken (MP)

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het actieplan “ jaar van de vrijwilliger”.
2. Het actieplan ter bespreking voor te leggen aan de commissie Zorg, Welzijn,
Cultuur.
3. De portefeuillehouder ZWC te machtigen tekstuele wijzigingen in het actieplan aan
te brengen en het actieplan uit te voeren.
Het college besluit:
a) Artikel 1 van het MP met onmiddellijke ingang zo te wijzigen dat het opleggen van
alle disciplinaire straffen met uitzondering van disciplinair ontslag wordt
gemandateerd aan de algemeen directeur, welke functie, tevens in zijn kwaliteit van
voorzitter van de directieraad, wordt uitgeoefend door de gri ffi er, en bij diens
afwezigheid of verhindering, door diens volgens de door de directieraad
vastgestelde vervangingsregeling aangewezen plaatsvervanger.
b) Van deze gel egenheid gebruik te maken om aan lid 1 van hierbedoeld artikel na het
Ambtenarenreglem ent Noord-Holland (ARNH) toe te voegen het Salarisreglement
Noord-Holland.

3.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
- Bouw van 10 woningen aan de Parallelweg te Broek in Waterland, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Waterland
- Oprichten van een kantoorgebouw aan de Hondsrugweg, gemeente Amsterdam
- Bouw van 5 woningen, Kogerlaan 37 t/m 45 oneven , gemeente Schagen
4
Onthouding goedkeuring
Het college besluit gelet op artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
Bestemmingsplan
1. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Kerkelanden
Kerkel anden, gemeente
2. Reclamanten hiervan op de hoogte te stellen.
Hilversum
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.v.d.Veen
M.van Kanten

tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
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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.
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