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Besluit van Gedeputeerde Staten van
9 maart 2010, nr. 2010-3733, tot
afkondiging van hun besluit inzake de
intrekking van een 19-tal verouderde
rechtspositieregelingen c.q. rechts
positionele circulaires, richtlijnen en/of
besluiten.
Gedeputeerde Staten maken bekend dat hun
bovenbedoelde besluit van 9 maart 2010, nr. 20103733 als volgt luidt:

Het college besluit:
1	tot intrekking van een 19-tal verouderde
rechtspositieregelingen c.q. rechtspositionele
circulaires, richtlijnen en/of besluiten zoals
vermeld in de bij dit besluit behorende
bijlage;
2	te bepalen dat dit besluit in werking treedt op
de dag volgend op die waarop de bekend
making daarvan in het Provinciaal Blad heeft
plaatsgevonden.
Haarlem, 9 maart 2010.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
mevr. E. Post, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 15 maart 2010.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.W.M. Oppenhuis de Jong.
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Bijlage bij besluit Gedeputeerde Staten,
nr. 2010-3733
In te trekken rechtspositionele regelingen
Naam van de regeling
1	Samenlevingsvormen anders dan het
huwelijk
	Circulaire, vastgesteld door GS op 18-12-1979
en aangevuld op 17-10-2000.
Toelichting:
	Is achterhaald door opneming van het begrip ‘partner’
in wetgeving en CAP.
2	Combinatie lidmaatschap (dagelijks
bestuur) gewestraad met het provinciaal
ambtenaarschap
	Circulaires van GS, vastgesteld in 1972
Toelichting:
	Achterhaald. De gewestraden bestaan niet meer.
3	Dankbetuiging bij ontslag
	Richtlijn, vastgesteld door GS op 27-05-1980
Toelichting:
	Richtlijn inhoudende dat dankbetuiging in ontslag
brief dient te worden opgenomen is overbodig. Passage
staat thans standaard in het briefsjabloon.
Kostwinnerstoelage
Circulaire van GS d.d. 19-02-1959
Toelichting:
	Deze ‘regeling’, die overigens al jaren niet meer is
toegepast, was gerelateerd aan het oude Salaris
reglement Noord-Holland dat bij de invoering van het
nieuwe sectorale beloningssysteem per 1-1-2005 is
vervallen. Destijds is verzuimd de oude circulaire
Kostwinnerstoelage in te trekken.
4

Vakantieregeling Noord-Holland
Vastgesteld door GS op 1-10-1997
Toelichting:
	Is achterhaald. De inhoud van deze overigens zeer
beknopte regeling volgt inmiddels uit de toelichting op
artikel D.5 van de CAP plus de op 1-11-2007 vast
gestelde Algemene werktijdenregeling 2008.
5

6	Vrijaf op kerkelijke, nationale en andere
bijzondere dagen
	Circulaire vastgesteld door GS op 22-04-1959
Toelichting:
	Vrijaf op kerkelijke- en andere feestdagen is thans
geregeld in hoofdstuk D van de CAP.
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•  Buitengewoon verlof voor bepaalde
kerkelijke plechtigheden en kerk
vergaderingen
•  Buitengewoon verlof voor jeugd- en
jongerenwerk
•  Buitengewoon verlof voor het verrichten
van werkzaamheden die voortvloeien uit

het lidmaatschap van medezeggen
schapsraden bij scholen
Circulaires vastgesteld door GS tussen 1959
en 1982
Toelichting:
	De toekenning van buitengewoon verlof voor jeugd- en
jongerenwerk en lidmaatschap van schoolbesturen
etc., voor zover daarmee (mede) een werkgeversbelang
wordt gediend (wordt beoordeeld door leidinggevende),
is thans mogelijk met toepassing van artikel D.15 van
de CAP.
8	Regeling aanspraken gepensioneerden bij
ziekte 1962
	Vastgesteld door GS en in werking getreden 1
januari 1962.
Toelichting:
	Regeling wordt niet meer toegepast als gevolg van de
intrekking op 17-12-2000 van het Pensioenreglement
Noord-Holland en de invoering van het nieuwe
zorgstelsel in 2006.
9	Regeling inzake vergoeding van boven
matige ziektekosten, inclusief bijlage
Overzicht normbedragen.
	Vastgesteld door GS en in werking getreden
op 1 november 1926.
Toelichting:
	Regeling is achterhaald als gevolg van de komst van
het nieuwe zorgstelsel in 2006.
10	Regeling inzake tegemoetkoming in de
kosten bij ziekte
	Vastgesteld door GS en in werking getreden
op 1 januari 1970.
Toelichting:
	Regeling is achterhaald als gevolg van de komst van
het nieuwe zorgstelsel in 2006.
11	Voorschotten franchisebedragen IZR
Circulaire van GS d.d. 9 december 1975.
Toelichting:
	Regeling is achterhaald als gevolg van de komst van
het nieuwe zorgstelsel in 2006.
12	Ziektekostenregeling Noord-Holland,
inclusief circulaires inzake aanpassing
bedragen
	Regeling vastgesteld door GS en in werking
getreden op 1 januari 1985.
Toelichting:
	Regeling is achterhaald als gevolg van de komst van
het nieuwe zorgstelsel in 2006.
13	Verstrekken van voorschotten op ziekte
kostenvergoeding en in geval van
verzekering naast de IZR
Circulaire van GS d.d. 12 oktober 1976.
Toelichting:
	Regeling is achterhaald als gevolg van de komst van
het nieuwe zorgstelsel in 2006.

2010 | 28
14	Tegemoetkoming in hogere woninghuur
aan overgeplaatste ambtenaren
	Circulaires van GS d.d. 12 mei 1970 en 15
januari 1974.
Toelichting:
	Wordt al vele jaren niet meer toegepast, onder meer
door de komst van verbeterde reiskostenvergoedings
regelingen en omdat geen verhuisplicht meer wordt
opgelegd.
15	Regeling inzake voorschotten voor
dienstuitgaven
	Regeling vastgesteld door GS en in werking
getreden op 1 november 1926.
Toelichting:
	De titel voor het verstrekken van voorschotten voor
dienstuitgaven is thans opgenomen in diverse
voorschriften vastgesteld op grond van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
16 I nterne regeling roken bij de provincie
Noord Holland
Besluit van de directie d.d. 11-12-2002.
Toelichting:
	Is achterhaald. Het recht op een rookvrije werkplek is
sinds 1-1-2004 vastgelegd in de Tabakswet. Het begrip
‘werkplek’ heeft mede betrekking op de overige
openbare ruimten in kantoorgebouwen.
17 Ideeënbus
	Circulaire van GS d.d. 21 september 1955.
Toelichting:
	De oorspronkelijke gedachte om bij elke dienst een
ideeënbus te plaatsen met, voor elke dienst
afzonderlijk, een ideeënbuscommissie, is in de loop van
de 70-er jaren naar de achtergrond verdwenen. De
daarop betrekking hebbende circulaire is echter
nimmer ingetrokken.
18	Besluit vergoeding gebruik eigen auto voor
de dienst door muskusrattenbestrijders
(‘Trekhaakvergoedingsregeling’)
GS-besluit d.d. 25 januari 1994.
Toelichting:
	Regeling wordt niet meer toegepast. Alle muskusratten
bestrijders beschikken thans over een dienstauto.
19	Regeling vergoeding EHBO-diensten
Datum besluit: onbekend (voor 2000).
Toelichting:
	Regeling wordt niet meer toegepast. De EHBO-diensten
zijn overgenomen door de bedrijfshulpverlening (BHV).
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