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OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 februari 2000

Onderwerp

Besluit

1.
Vergadering Algemeen bestuur Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen conform de
van het IPO op 10 februari 2000 nota voor GS en op basis van het besprokene ter vergadering in te stemmen
met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van
het IPO d.d. 10 februari 2000.
2.
Oplossen knelpuntsituaties bij
bedrijfsverplaatsingen in de
herinrichting/SGP de
Vechtstreek

3.
Instelling
Landinrichtingscommissie voor
de Vechtstreek

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de in de bijlage genoemde voorwaarden om extra
middelen beschikbaar te stellen voor het oplosssen van aantoonbare
knelgevallen bij bedrijfsverplaatsingen in de herinrichting/SGP de
Vechtstreek;
2. Deze voorwaarden door de afdeling Water en Groen nader te laten
uitwerken in een aanpassing van de deelverordening Fonds Natuur- en
Landschapsbescherming Noord-Holland 1998;
3. In deze aangepaste deelverordening te laten opnemen dat de benodigde
extra middelen door de provincie beschikbaar worden gesteld aan de
Dienst Landelijk Gebied (als aankoper van de gronden ten behoeve van de
herinrichting/SGP de Vechtstreek), ter betaling aan de daarvoor in
aanmerking komende agrariërs die hun bedrijf verplaatsen
(bedrijfsverplaatsers) ;
4. In beginsel aan PS voor te stellen om de hiervoor boven de normale
verwervingskosten geraamde benodigde financiële middelen van in totaal
f 3 miljoen, gefaseerd, in een periode van 6 jaar, ten laste van de
algemene middelen te brengen, hierover advies te vragen aan de
statencommissie ELE en vervolgens definitief te besluiten in het kader
van de integrale afweging bij het Voorjaarsbericht 2000;
5. Over het toekennen van de onder c. genoemde aanvullende middelen per
bedrijfsverplaatsing definitief te laten besluiten door de portefeuillehouder
Landinrichting na overleg met de portefeuillehouder Natuur en na een
advies hierover door een nader in te stellen toetsingscommissie met daarin
vertegenwoordigers van de zijde van Natuurmonumenten, DLG, WLTO
en de afdeling Water en Groen van de provincie;
6. Na een periode van maximaal drie jaar te evalueren of de voorwaarden
voor het toekennen van aanvullende financiële middelen aanpassing c.q.
uitbreiding behoeft.
Het college besluit:
1. De landinrichtingscommissie Vechtstreek in te stellen en de leden te
benoemen.
2. De benoemden hiervan in kennis te stellen.
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4.
Regio Randstad/Vereniging
Deltametropool

5.
Instelling Cees Korver Prijs
(prijs voor
zorgvernieuwingsprojecten)

Het college besluit:
1. Ondersteunt de discussie binnen de gemeenschappelijke regeling Regio
Randstad over de wijze waarop zij als gesprekspartner,
uitvoeringsorganisatie en gebundeld aanspreekpunt voor de
Randstadbelangen in de richting van de Rijksoverheid en de samenleving
gaat functioneren;
2. (her)bevestigt het belang van randstedelijke samenwerking via de Regio
Randstad voor: het versterken en profileren van de positie van de
Randstad, het intensiveren van het overleg en de samenwerking over
onderwerpen die voor de ontwikkeling van de Randstad als geheel van
belang zijn; de bevordering van coördinatie en afstemming, zowel bij de
voorbereiding van beleid als bij de uitvoering;
3. stemt in met de concepttekst voor de gezamenlijke verklaring – door de
randstadprovincies, de vier grote steden en de dagelijkse besturen van de
vier randstedelijke kaderwetgebieden – waarin afspraken worden
vastgelegd voor de intensivering van de randstedelijke samenwerking;
4. onderkent de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten voor de
samenwerking binnen de randstedelijke samenwerking (zowel Regio
Randstad, als Bestuurlijke Commissie Randstad) en is van oordeel dat per
beleidsonderwerp decentrale besluitvorming in Provinciale Staten regel
blijft, zodat hieraan de centrale uitvoering van de randstedelijke
samenwerking getoetst kan worden;
5. spreekt overigens waardering uit voor het initiatief van een aantal grote
gemeenten in de Randstad tot oprichting van de Vereniging
Deltametropool;
6. beschouwt bovengenoemd initiatief als een bijdrage aan het verder
bundelen en kanaliseren van het creatief vermogen van de partijen die in
de Randstad belangen hebben.
Het college besluit in principe:
1. Een prijs in te stellen voor projecten, acties, activiteiten etc. op het gebied
van de zorgverlening, hulp en ondersteuning, die een grote
voorbeeldwerking hebben;
2. Deze prijs te vernoemen naar de oud-gedeputeerde Cees Korver;
3. Deze prijs per jaar te laten bestaan uit een geldbedrag van maximaal ƒ
30.000,- en een kunstwerk;
4. Voor wat betreft de nadere bepaling van de doelgroep, de jaarlijkse
procedure van bekendmaking, de voordracht van kandidaten, de
toewijzing e.d., te hanteren het als bijlage bijgevoegde “Reglement Cees
Korver Prijs”;
5. Voor wat betreft de financiering te handelen overeenkomstig met
ambtelijk memo d.d. 7 februari 2000 (2000/2001: totaal ƒ 90.000,-- via
VUI; 2002/2003 reservering 2 x ƒ 30.000,-- in Meerjarenraming);
6. Dit instellingsbesluit en het te hanteren reglement voor advies voor te
leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
7. Indien de PS-commissie ZWC positief adviseert over dit instellingsbesluit
en het te hanteren reglement, de gedeputeerde voor Zorg te machtigen het
ontwerpbesluit definitief vast te stellen en hieraan verdere uitvoering te
geven;
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8.

Aan de instelling van deze prijs o.a. door middel van een persbericht
brede bekendheid te geven.

6.
Beantwoording statenvragen van Het college stelt de antwoorden vast.
mw.mr.P.J.Dijksteel en de heer
H.B.Bruijn
7.
Projectplan regiovisie
ouderenzorg

8.
Provinciaal Beleid en
Armoedebestijding

9.
Heroverweging ingevolge
Algemene wet bestuursrecht
inzake bezwaar De Lange BV te
De Weere tegen besluit van 1009-1999, nr.99/14824, waarbij
een vaarontheffing voor de
Westfrieschesluis is geweigerd

Het college besluit:
1. Ter uitvoering van het bepaalde in de statenvoordracht van 23 november
1999 nr. 80 en het statenbesluit van 13 december 1999 het projectplan
regiovisie ouderenzorg 2001-2004 vast te stellen;
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen voor de facilitering van het proces
bij het Voorjaarsbericht 2000 een bedrag van max. f 849.000,-beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de rentebaten van de
reserve Ouderenvoorzieningen;
3. Afdeling ZWC i.c. het hoofd van het bureau Ouderen en Volksgezondheid
aan te wijzen als opdrachtnemer en Mw. H. Kroonsberg van het bureau
Ouderen en Volksgezondheid aan te wijzen als projectleider;
4. Kennis te nemen van de concept-startnotitie en het besluit van de
Gedeputeerde voor Zorg van 1 februari 2000 om dit concept aan alle
betrokkenen voor een reactie op de concept-startnotitie voor te leggen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde – op een paar punten nog aan te
passen - notitie provinciaal beleid en armoedebestrijding, en de
daaringetrokken conclusies vast te stellen;
2. De notitie voor te leggen aan de commissie ZWC in haar vergadering van
16 februari 2000.

Het college besluit:
1. De Lange BV in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 10 september 1999, nr.99/14824 conform
advies van de HAC te handhaven.
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10.
Antwoord op brief van
voorzitter PVVV NoordHolland

Het college besluit:
a. Het college besluit de brief van de voorzitter van het bestuur van de
Provinciale VVV Noord-Holland te beantwoorden;
b. Het antwoord op te stellen langs de volgende hoofdlijnen:
•
•
•
•

Dat de invulling van de back- en frontoffice activiteiten op basis van het
businessplan beoordeeld zullen worden;
Dat er begrip is dat snelle besluitvorming geboden is en dat ook in het
provinciale besluitvormingsproces snelheid zal worden betracht;
Dat de provincie bereid is een bijdrage te leveren aan de totstandkoming
van het businessplan. Eerst zal de PVVV met een herziene begroting
moeten komen.
Dat de provincie bereid is om in overleg met het bestuur een
garantiestelling voor de aan te stellen directeur uit te werken voor de
salariskosten van 3 jaar vanaf het moment van in diensttreden. Maar er
wordt van uitgegaan dat de dekking gevonden kan worden binnen de
begroting en dat het uitsluitend geldt als vangnet indien blijkt dat de
PVVV of haar rechtsopvolger ophoudt te bestaan. Bij het niet
continueren van het dienstverband komt de garantstelling te vervallen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D. Cardozo
P. Heemskerk
L. Nijsten
M. van Kanten
S. Raben

tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 40 87
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07

9.
1.
2, 3, 10.
4.
5, 6, 7, 8.

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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 08-02-2000 openbaar
Datum:08-02-2000

