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1. 
Programma en verslag 

ambtsbezoek van de cvdK aan 

de gemeente Ouder-Amstel 

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van het programma en verslag van het op 17 november 2006 door 

de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Ouder-

Amstel en kennis te nemen van de door de cvdK gedane toezegging dat hij onder de 

aandacht van GS brengt: 

-    De behoefte aan financiële ondersteuning van cliëntenraden vanuit de 

provincie in het kader van de invoering van de WMO per 1 januari 2007.  

  

2. 
Vervolg nota Middenbestuur 

 

 

Het college besluit: 

I. In te stemmen met de herbevestiging van het standpunt middenbestuur; 

II. Bovenstaand standpunt uit te dragen in voorkomende overleggen; 

III. Provinciale Staten op de hoogte te brengen van de herbevestiging van het 

standpunt; 

IV. Gedeputeerde Poelmann te mandateren om een reactie van het college van 

GS aanleiding van de commissie Kok op te stellen. 

  

3. 
Evaluatie 

Beeldkwaliteitsplannen (op 

verzoek PS) 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport ‘ het Beeldkwaliteitsplan Gewogen’ en in 

te stemmen met de aanbevelingen, in het bijzonder: 

- gelet op de geboekte resultaten krachtig doorgaan op de ingeslagen weg; 

       -  beeldkwaliteitsplannen gaan stimuleren voor  heel Noord-Holland; 

       -  aanhaken bij de nieuwe Wro en de op te stellen structuurvisie Noord-Holland. 

2.   dit evaluatierapport aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

4. 
Subsidie 2007 Stichting 

Monumentenwacht Noord-

Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. de inspecties van monumenten aan te merken als een dienst van 

algemeen economisch belang, zoals bedoeld in EU-beschikking 

2005/842/EG; 

2. deze openbare dienstverplichting binnen het gebied Noord-Holland  

vanaf 1 januari 2007 gedurende vooralsnog 1 jaar door de Stichting 

Monumentenwacht Noord-Holland te laten uitoefenen; 

3. de Stichting hiervoor compensatie te geven door  voor het jaar 2007 

een  subsidie te  verlenen van maximaal € 346.500,- zijnde 100% van 

de werkelijke kosten minus de van derden te ontvangen bijdragen; 

4. aan de Stichting een regeling op te leggen inzake terugbetaling van 

eventuele overcompensatie; 

5. de onder 1 t/m 4 genoemde besluiten vast te leggen in een later op te 

stellen subsidiebeschikking ingevolge titel 4.2 van de Algemene wet 

bestuursrecht, en daartoe op grond van artikel 24 van de Algemene 

subsidieverordening Noord-Holland 1998 (hardheidsclausule) af te 

wijken van artikel 12 lid 1 van diezelfde verordening; 

6. In het verlengde van de besluitvorming op 5 december 2006: 

a) Provinciale Staten, in afwijking van artikel 2.3.3. en met 

gebruikmaking van artikel 9.1. van de Verordening 

Financieel beheer Noord-Holland 2006, in het kader van de  
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1e begrotingswijziging 2007 voor te stellen het 

dekkingstekort t.a.v. de bij punt 3 genoemde maximale 

bijdrage (te weten € 212.000,- structureel), voor 2007 ten laste 

te brengen van de algemene middelen; 

b) Provinciale Staten in het kader van de productenraming 

2007/ 1e begrotingswijzing 2007 tevens voor te stellen in te 

stemmen met de begrotingswijziging en de wijziging van de 

Subsidielijst buiten verordening, zoals genoemde in de 

financiële  bijlage bij deze nota; 

c) In het kader van de Voorjaarsnota 2007 integraal af te wegen 

het dekkingstekort t.a.v. de bij punt 3 genoemde maximale 

bijdrage, (te weten € 212.000,- structureel) voor 2008 en 

verder ten laste te brengen van de algemene middelen 

7. richting Stichting Monumentenwacht Noord-Holland de intentie uit 

te spreken dat, onverlet het budgetrecht van Provinciale Staten en 

wijzigingen in provinciaal beleid, de subsidierelatie met de 

Monumentenwacht ook na 2007 op dezelfde voet zal worden 

voortgezet; 

8. Provinciale Staten over de besluiten 1 t/m 7 te informeren door  

middel van inliggende brief; 

9. Provinciale Staten voor te stellen om in het verlengde van deze 

besluiten de deelverordening restauratie en onderhoud monumenten 

aan te passen en daartoe bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast 

te stellen en aan PS aan te bieden; 

10. de wijziging van deze verordening na vaststelling door Provinciale 

Staten te publiceren in het Provinciaal Blad; 

11. de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland over de besluiten 1 

t/m 5, 7 en 9 te informeren door middel van inliggende brief, en de 

Stichting uit te nodigen een formeel subsidieverzoek te doen. 

 

  

5. 
Afbouw rechtspositionele 

verantwoordelijkheid 

steumfuncties kunsteducatie 

en amateurkunst 

 

 

Het college besluit: 

- met ingang van 1 januari 2009 geen rechtspositionele verantwoordelijkheid meer te 

dragen ten aanzien van bij de steunfunctie-instellingen voor kunsteducatie en 

amateurkunst werkzame personen, die betrokken zijn bij de uitvoering van door 

provincie Noord-Holland gesubsidieerde activiteiten; 

- de gedeputeerde mevrouw R. Kruisinga te machtigen om eventuele technische 

wijzigingen naar aanleiding van het advies van de huisadvocaat in de uitgaande 

brieven aan te brengen; 

- de besturen van Stichting Artiance, Stichting Fluxus, Stichting Kreater, Stichting 

Triade, Stichting Gerard Boedijn/Kunstcompagnie, Stichting PierK, burgemeester 

en wethouders van Heemskerk en Stichting De Kunst door middel van inliggende 

brieven op de hoogte te stellen van dit besluit. 

 

  

  

6. 

Voorstel tot afwijking van de 

provinciale 

 

Het college besluit: 

a. In te stemmen met het gebruik maken van de uitzonderingsbepaling als bedoeld 
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aanbestedingsregels 

 

in regel 6, ad 1 onder b. van de provinciale aanbestedingsregels waardoor de inzet 

van Ernst en Young voor het begeleiden van het project rechtmatigheid wordt 

verlengd tot 1 april 2007, met als optie een mogelijke verlenging met eenzelfde 

periode, 

b. De sectormanager Concernstaf opdracht te geven om de opdracht tot inhuur af  te 

handelen. 

  

7. 
Stedelijke Vernieuwing Den 

Helder 

 

 

Het college besluit: 

- De conceptbrief, waarin gevraagd wordt eenzelfde bedrag (6,9 miljoen Euro) 

beschikbaar te stellen aan de Stedelijke Vernieuwing in Den Helder als de 

gemeente en de provincie, te versturen aan de Minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

  

8. 
Vaststellen toetsingskader 

2006  

 

 

Het college besluit: 

- het toetsingskader 2006 voor de provincie Noord-Holland vast te stellen. 

  

9. 
Reserve uitgestelde intenties 

(RUI) 

 

 

Het college besluit: 

a. Aan de Reserve uitgestelde intenties (RUI) een bedrag ad. € 5.139.761 toe te 

voegen voor eenmalige beleidsintenties, waarvoor als gevolg van exogene 

factoren geen verplichtingen zijn aangegaan; 

b. De portefeuillehouder te machtigen de opmerkingen van het college te 

verwerken;  

c. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief over dit besluit te informeren. 

  

10. 
Vaststelling uitwerking 

Bloemendalerpolder/ KNSF-

terrein. 

 

 

Het college besluit: 

1. De streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF-terrein vast te stellen. 

2. Amendement 9-2a over de samenhang tussen 2/3 groen in de Bloemendalerpolder 

en de woningbouw als volgt in de streekplanuitwerking op te nemen: 

a. De groene ruimte in de Bloemendalerpolder  te bepalen op 

minimaal 310 ha (= 2/3), doch in te  zetten op 330 ha incl. 

32 ha aaneengesloten groen/blauw binnen de rode contour 

direct grenzend aan het gebied daarbuiten.  

b. Uit te gaan van een woningbouwtaakstelling van 4.500 

woningen inclusief stedelijke verdichting, deze  te 

realiseren binnen de rode contouren zoals in de uitwerking 

aangegeven en het schrappen van alle verwijzingen naar 

een eventuele aanpassing van de rode contour. 

c. Eventuele wijzigingen in de woningbouwtaakstelling plaats 

moet vinden binnen de vastgestelde contour  

3.  Amendement 9-1 als volgt in de streekplanuitwerking op te nemen: 

         In de Gemeenschapspolder  een bescheiden aantal vierkante meters 

kantooroppervlak  in de vorm van maximaal twee landgoederen toe te staan. De 

streekplanuitwerking toe te zenden aan de gemeenten Weesp en Muiden en andere 

betrokkenen. 

 

  

11.  
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Productenraming 2007  

 

Het college besluit: 

1. De productenraming 2007 vast te stellen. 

2. De productenraming ter kennisname te zenden aan de leden van Provinciale Staten. 

3. De portefeuillehouder Financiën, Planning en Control te machtigen de 

noodzakelijke redactionele aanpassingen aan te brengen. 

  

12. 
Voornemen tot aanwijzing 

gemeente Wijdemeren ex. Art 

37 WRO 

 

 

Het college besluit: 

1. De raad van de gemeente Wijdemeren te berichten dat gedeputeerde Staten 

voornemens zijn gebruik te maken van hun  bevoegdheid ex. Art. 37, leden 4 en 5 

WRO, gericht op  het vaststellen  van een bestemmingsplan met als doel het kunnen 

uitvoeren van het Herstelplan  Loosdrechtse Plassen.  

2. Het voornemen tot aanwijzing voor advies voor te leggen aan de Provinciale 

Planologische Commissie 

3. Over het voornemen tot aanwijzing overleg te voeren met de gemeenteraad van 

Wijdemeren. 

  

13. 
Uitvoeringsprogramma 

toegankelijkheid openbaar 

vervoer 

 

 
Het college besluit: 

a. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma verbetering toegankelijkheid 

openbaar vervoer (zie bijlage 1) 

b. In te stemmen met bijgaande brief aan het  Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

(zie bijgevoegde brief) 

c. In te stemmen met de inhoud van de concept-overeenkomst tussen het Rijk en de 

provincie inzake verbetering haltetoegankelijkheid in het stads- en streekvervoer. 

Portefeuillehouder Mooij te machtigen om de definitieve overeenkomst namens 

het college te ondertekenen (behoudens belangrijke inhoudelijke wijzigingen). 

d. In te stemmen met de verstrekking aan 17 gemeenten van een incidentele subsidie 

voor een totaal bedrag van € 3.924.108,-. (zie bijlage 2) 

e. In afwijking van artikel 3, sub m van het Algemeen mandaatbesluit GS, de 

uitvoering van het besluit op te dragen aan de directeur SHV. 

f. Provinciale Staten bij de voorjaarsnota voor te stellen ten behoeve van 

toegankelijkheid in het openbaar busvervoer voor dekking van een tekort in 2007 

een bedrag van € 1.000.000,- te onttrekken aan de reserve OV en € 1.400.000,-  te 

bestemmen voor dit programma uit de verwachte vrijvallende middelen van het 

PMI (zie financiële bijlage). 

g. Provinciale Staten actief te informeren middels bijgevoegde brief. 

 

  

14. 
Uitvoeringsprogramma 2007-

2009 Bereikbaarheid Kust 

Velsen- Castricum 

 

 

Het college besluit: 

a. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust Velsen-

Castricum 2007-2009; 

b. In te stemmen met de voorgestelde verdeling van de kosten tussen de provincie 

en de overige deelnemende partijen (gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk 

en Castricum en PWN);  

c. In het kader van de meerjarenraming bij de voorjaarsnota 2007 een extra bedrag 

beschikbaar te stellen van € 166.000 voor dit uitvoeringsprogramma, behoudens 

goedkeuring door PS; 

d. Bijgaande brieven te verzenden aan Colleges van B&W van Velsen, Beverwijk, 

Heemskerk, Castricum en PWN, met verzoek om instemming 

Uitvoeringsprogamma en het beschikbaar stellen van de gevraagde financiële 
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bijdrage. 

 

  

15. 
Zuidtangent: beheer en 

onderhoud 

 

 

Het college besluit: 

1. Te komen tot het verhelpen van de gebreken, uitvoering van 

verbetervoorstellen en ontwikkeling van maatregelen om de Zuidtangent 

ook op termijn in stand te kunnen houden; 

2. Daarbij kennis te nemen van de huidige geconstateerde gebreken van de 

Zuidtangent en daarvoor:  

a. de Directie B&U op te dragen over te gaan tot voortvarende 

uitvoering van de voorgestelde maatregelen en de daarbij 

gekozen aanpak; 

b. zo mogelijk nog in 2007 deze maatregelen te realiseren en 

daarvoor de reeds gereserveerde € 624.000,-- in 2007 in te zetten 

en Provinciale Staten voor te stellen aanvullend hierop € 

151.000,-- in te zetten uit het budget “Ontwikkeling 

Zuidtangent” in de reserve openbaar vervoer. Hiervoor t.z.t. een 

voorstel te doen aan Provinciale Staten; 

3. De directie Beleid op te dragen samen met de directie B&U een lijst op te 

stellen van  concrete verbetervoorstellen (voorzieningen zoals 

fietsklemmen, fietskluizen) in en om de haltes van de Zuidtangent en  

a. deze voor mei 2007 uit te werken in een maatregelenpakket met 

een kostenraming;  

b. afspraken te maken met de Stadsregio Amsterdam (en 

wegbeheerders) over de financiering van deze voorstellen.  

c. dit maatregelenpakket nog in 2007 te realiseren.   

4.   Uiterlijk oktober 2007 voorstellen te verwachten van de directies Beleid 

en B&U voor een keuze uit een drietal principeontwerpen die worden 

ontwikkeld met het oog op een duurzame en kosteneffectieve 

instandhouding van de Zuidtangent; er wordt een keuze gemaakt uit:  

a. de huidige ontwerpformule van de Zuidtangent met 

aanpassingen;   

b. een ontwerp “Regionet HOV-halte” en  

c. een meer sober ontwerp.  

d. Op basis van de aanpak zoals onder 2 en 3 en na uitvoering van 

deze maatregelen financiële afspraken te maken met de 

Stadsregio Amsterdam en wegbeheerders over een hogere 

financiële bijdrage voor het beheer en onderhoud;  na realisering 

van de maatregelen onder 4 deze afspraken hierop aan te passen.   

5. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief met 

toelichting.  

  

16. 
Uitbreiding opdracht aan 

Zeekei Management en 

Advies  

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6, punt b, van de aanbestedingsregels 

inzake de opdracht aan Zeekei Management en Advies ten behoeve van advisering 

voor sector V&V op het gebied van spoorzaken, met name planstudie OV 

Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. 

2. De directeur Beleid te machtigen aan Zeekei Management en Advies de opdracht te 

verstrekken. 
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17. 

Uitzondering op 

aanbestedingsregels: 

vervolgopdracht 

verzelfstandiging Stivas 

 

 

Het college besluit: 

- In afwijking van de aanbestedingsregels opdracht te verlenen aan Consiglieri voor 

het afronden van de verzelfstandiging van Stivas. 

  

18. 
Evaluatieprovinciaal 

milieubeleid 2002-2006 

 

 

Het college besluit: 

• Kennis te nemen van de Evaluatie Milieubeleid Provincie Noord-Holland 2002-

2006. 

• De reactie van Gedeputeerde Staten vast te stellen conform de bijgevoegde PS nota. 

• Provinciale Staten actief over de evaluatie en de reactie van Gedeputeerde Staten te 

informeren conform de PS nota. 

• Albert Moens te machtigen de brief en PS nota conform bespreking in GS te 

wijzigen. 

  

19. 

Kopslotenproblematiek 

Alsmeer 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de problematiek Kopsloten Aalsmeer; 

2. in te stemmen met de Koepelovereenkomst Kopsloten Aalsmeer; 

3. gedeputeerde Moens te machtigen deze bestuurlijke overeenkomst namen GS te 

ondertekenen; 

4. na de bestuurlijke ondertekening de Koepelovereenkomst ambtelijk nader uit te 

werken tot een Uitvoeringsovereenkomst; 

5. de directeur B&U te machtigen deze Uitvoeringsovereenkomst namens GS te 

ondertekenen. 

  

20. 
Deelverordening bijdragen 

bestuurskracht en 

samenwerking Noord-Holland 

2007  

 

 

Het college besluit: 

1. de deelverordening bijdragen bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 

2007 ter vaststelling voor te leggen aan PS 

2. de voordracht en het ontwerpbesluit aan PS te zenden middels bijgevoegde 

conceptbrief. 

3. Het subsidieplafond 2007 vast te stellen op € 200.000 

  

21. 
Incidentiele subsidie Stichting 

Gooisch Natuurreservaat 

 

 

Het college besluit in het kader van de integrale afweging van de voorjaarsnota 2007 

een besluit te nemen over een subsidie aan het Gooisch Natuurreservaat als aanvulling 

op een eerder toegezegde subsidie voor rijwielpaden voor het jaar 2006.  

 

De heer Poelmann onthoudt zich van stemming. 

  

22. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer D. 

Graatsma (SP) 

klokkenluiderregeling  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

23. 

Beantwoording statenvragen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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van het statenlid de heer D. 

Graatsma (SP) over het niet 

verstrekken van cadeaubonnen 

aan boventalligen 

  

24. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer D. 

Graatsma (SP) over de 

afhandeling van  

bezwaarschriften tegen 

personeelsbesluiten 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

25. 

Sponsoring van drie 

activiteiten tijdens het Michiel 

de Ruyterjaar in 2007 

 

 

Het college besluit: 

1. Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter te sponsoren voor een bedrag van € 27.000 

exclusief BTW voor drie activiteiten uit het sponsorbudget. 

2. de portefeuillehouder te machtigen de opmerkingen van het college te verwerken. 

3. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De 

directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

26. 

Monitoringsprogramma 

Provinciaal Waterplan 2006-

2010 

 

 

Het college besluit: 

- Op basis van het bijgevoegde monitoringsprogramma jaarlijks –in het voorjaar- een 

voortgangsrapportage van het provinciaal Waterplan 2006-2010 op te stellen. 

  

27. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
- voor het bouwen van 12 woningen op het terrein van Meer en Bosch aan de 

Meerweg te Heemstede,  

- vestiging van een kantorenbedrijvenlocatie aan de Nieuweweg en een rotonde aan 

de Nieuweweg/Verlengde Kerkweg te Wognum 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan “ Hoofddorp A4 zone west” , gemeente Haarlemmermeer,  

- bestemmingsplan “ Nieuw –Vennep Noordpark” , gemeente Haarlemmermeer,  

- bestemmingsplan ‘ Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek’, gemeente Opmeer, 

bestemmingsplan ‘ Aartswoud, De Weere en De Gouwe’ , gemeente Opmeer, 

bestemmingsplan Vijfhoek, gemeente Haarlem,  

 

  

28. 
Rechtmatigheid subsidies: 

bevoorschottingspercentage  

 

 

Het college besluit: 

- Onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening 

Noord-Holland 1998 (hierna: ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te 

wijken van artikel 23 lid 2 van de ASN, en daarmee de volgende 

subsidieontvangers in 2007 met 100 % van het maximaal verleende bedrag te 

bevoorschotten. 

1. Stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen Noord-Holland; 

2. Sportservice Noord-Holland; 

3. Provinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling Noord-Holland; 
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4. ProFor; 

5. Amsterdams Centrum Buitenlanders; 

6. Amsterdams Patiënten0000000- en Consumenten Platform; 

7. SOS Telefonische hulpdiensten. 

  

29. 

Planning en Control Kalender 

2007 

 

 

Het college besluit: 

1. De Kalender voor Planning en Control 2007 vast te stellen. 

2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren. 

3. Twee collegevergaderingen te wijden aan de besluitvorming over nieuw beleid op 3 

en 5 juli en op 21 of 28 augustus de programmabegroting vast te stellen; 

4. de portefeuillehouder te machtigen de opmerkingen van het college te verwerken. 

  

30. 

Vaststellen subsidieplafonds 

voor 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. De inliggende lijst met subsidieplafonds voor het jaar 2007 vast te stellen. 

2. De lijst met subsidieplafonds voor 1 januari 2007 te publiceren in het Provinciaal 

Blad. 

  

32. 
Rechtmatigheid subsidies, 

tijdigheid indienen aanvragen 

en verzoeken om vaststelling 

periodieke subsidies 

 

 

Het college besluit: 

Met toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van: 

1. Artikel 12, lid 1 van de ASN, en daarmee de ingediende en nog in te dienen 

aanvragen voor periodieke subsidies voor de jaren 2006 en 2007 in behandeling te 

nemen. 

2. artikel 18, eerste lid van de ASN en daarmee de ingediende aanvragen tot 

vaststelling over periodieke subsidies van het jaar 2005-2006 in behandeling te 

nemen. 

  

33. 
Vaststellen 

Handhavinguitvoeringspro-

gramma  2007-2008 en 

Nalevingstrategie Handhaving 

2007-2008 

(2006-66800) 

 

Het college besluit: 

A. Kennis te nemen van het Handhavinguitvoeringsprogramma 2007-2008 en 

Nalevingstrategie Handhaving 2007-2008. 

B. Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2007-2008 en de Nalevingstrategie 

Handhaving vast te stellen als documenten zoals bedoeld in het Besluit 

kwaliteitseisen handhaving milieubeheer (Stb. 493, 2005). 

C. De Nalevingstrategie Handhaving vast te stellen voor de periode van 1 januari 2007 

tot en met 31 december 2010. 

D. In het kader van de actieve informatieplicht PS te informeren. 

  

34. 

Voortgangsrapportage 

bodemsanering 2005 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de “ Voortgangsrapportage Bodemsanering 2005” . 

  

35. 

Actualisatie 2007 

Programmafinanciering 

Externe veiligheid 2006-2010 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmem met de rapportage “ Programmafinancering externe veiligheid 2006-

2010; actualisatie 2007” 

2. Bijgaande brief aan het ministerie van VROM ter aanvulling van de genoemde 

rapportage te verzenden. 
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36. 
Inspiratiedocument Toekomst 

Gooi en Vechtstreek 

(arhiprocedure) 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de informatie over de open procedure in verband met de 

herindeling in de Gooi- en Vechtstreek. 

  

  

37. 
GS vervoer 

 

 

Het college besluit: 

- Dat de aanbesteding van de GS-auto’s  voortaan wordt meegenomen met de  

       aanbesteding van het wagenpark die in P4-verband wordt gedaan 

- Dat er een sluitende rittenadministratie moet worden bijgehouden voor de GS-

auto’s 

- Dat het programma GS ritten zodanig wordt uitgebreid dat het voldoet aan de eisen  

       van de belastingdienst 

- Dat het huidige beleid m.b.t. tot de brandstofsoort (aardgas)  voor GS-auto’s wordt  

       gehandhaafd. 

- Het aantal eigen chauffeurs te handhaven op 5 en de rest van het vervoer via een     

       aparte  Europese aanbesteding in te huren. 

  

38. 
Ondertekening convenant 

 

 

Het college besluit: 

- Tot het aangaan van het convenant met Minister voor Vreemdelingenzaken en 

Integratie inzake de totstandbrenging van infrastructurele voorzieningen op het 

gebied van antidiscriminatie. 

  

39. 

Bonaire, Sint Eustatius, Saba 

Het college besluit: 

1. de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties door middel 

van brief voor te stellen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 

bestuurlijke zin bij de provincie Noord-Holland onder te brengen; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

 

De heer Mooij stemt tegen het besluit.  

  

40. 
Preventief financieel toezicht 

gemeenten in 2007 

 

Het college besluit: 

1. Voor het jaar 2007 op financiële gronden preventief toezicht in te stellen 

overeenkomstig artikel 203, eerste lid van de Gemeentewet voor de gemeenten:  

• Bergen 

• Blaricum 

• Muiden 

• Velsen 

 

1.1 Aan het instellen van preventief toezicht op de gemeente 

Blaricum de ontbindende voorwaarde te verbinden dat de 

gemeente onder repressief toezicht kan blijven vallen als de raad 

21 december 2006 een dekkingsplan vaststelt dat leidt tot een 

materieel sluitende begroting in 2007 en volgende jaren en de 

provincie daarvan in kennis stelt voor 1 januari 2007.  

1.2 Aan het instellen van preventief toezicht op de gemeente Muiden 

de ontbindende voorwaarde te verbinden dat de gemeente onder 

repressief toezicht kan blijven vallen als de raad 21 december 

2006 de verplichting op zich neemt bij de voorjaarsnota 2007 
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een dekkingsplan vast te stellen dat leidt tot een materieel 

sluitende begroting ingaande 2009 en de provincie daarvan in 

kennis stelt voor 1 januari 2007.  

 

2 Voor het jaar 2007 wegens termijnoverschrijding preventief toezicht in te stellen 

overeenkomstig artikel 203, tweede lid van de Gemeentewet voor de gemeenten: 

• Medemblik 

• Koggenland 

 

  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 22, 36, 40 

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 2, 23, 24, 26, 39 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 38 

I. Kooiker tel. (023) 514 38 18 17, 25 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35 

M. Hartog tel. (023) 514 34 25 4, 5, 37 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 

  

 

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. 

 

Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld  worden via het algemene 

provincienummer  (023)  514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.  
 

 

 

 

 

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 19-12-2006 openbaar 

Datum:19-12-2006 


