Provinciale Staten

Agenda SI

Commissie

:

Sociale Infrastructuur

Datum
commissievergadering

:

5 oktober 2005

Aanvangstijd en locatie

:

9.30 uur ‐ 13.30 uur, 2e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem
Rob Meerhof

Commissievoorzitter
Commissiegriffier

:

Gerda Beeksma

Telefoonnummer / e-mail

:

023 514 3454/ beeksmag@noord‐holland.nl

Registratienummer

:

Registratienummer 2005‐43488

Algemeen deel
1) Opening

2) Mededelingen van voorzitter en gedeputeerde

3) Vaststellen agenda ( inclusief lijst van toezeggingen)

9 : 30 uur tot 9 : 45 uur
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A‐agenda

9 : 45 – 10 : 45 uur

Stukken gericht op advisering aan PS

4) Extra investeringsimpuls (doorgeschoven van 14 september jl. )
In aanwezigheid van de gedeputeerde
De commissie wordt gevraagd:
a) Kennis te nemen van:
De projectbeschrijvingen uit de groene brochure Extra Investeringsimpuls Noord‐
Holland (EXIN‐H).
Het dekkingsvoorstel en de daarvoor uitgewerkte opties 1 en 2.
De uitgangspunten voor de communicatie en de wijze waarop de statencommissies
betrokken worden.
b) Te adviseren over :
De voordracht en ontwerpbesluit voor zover van toepassing op het inhoudelijke
onderdeel Zorginfrastructuur , de per project opgenomen tijdsplanning,
uitgaveplanning en voortgang ten behoeve van de vergadering van PS op 26
september a.s..

c) Evaluatie
De commissie wordt verder gevraagd zich in evaluerende zin uit te spreken over de
dialoog met de bevolking, gehouden op 23 en 30 maart 2005 aan de hand van de
volgende vragen:
heeft de dialoog bijgedragen aan de oordeelsvorming over de uitvoering van de extra
investeringsimpuls ?
heeft de dialoog nieuwe informatie opgeleverd voor de oordeelsvorming ?
Er hebben zich twee insprekers aangemeld:
• De heer Scheltens van het VU Ziekenhuis over project dementie
(projectnummer 17 op de Groslijst van GS/Zorg)
• De heer Spaan, voorzitter van stg. De Nollen in Den Helder
(projectnummer 5 op de Groslijst van GS/Cultuur)
Bijbehorende stukken :
• Nota Projecten extra investeringsimpuls, mei 2005
(definitieve drukwerk (oranje), kopie was al in uw bezit; vastgesteld door PS op 9 mei 2005)
• Brochure “ Extra investeringsimpuls N‐H” (groen )
• Nota voor de PS commissie voordracht en ontwerpbesluit
• Eventueel : groslijst projecten en aanvragen
(C 4 : reeds verzonden met 1e tussenzending juni 2005)
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10 : 45 – 11 : 30 uur
5) Voorstellen ter uitwerking van de Extra Investeringsimpuls, onderdeel Verbetering
van museumaanbod (GS besluit 20 september jl.)
In aanwezigheid van de gedeputeerde
Aan de commissie wordt gevraagd Provinciale Staten (t.b.v. de vergadering van 31
oktober a.s.) te adviseren over de voordracht en het ontwerpbesluit over
a) De algemene uitwerking van het project Verbetering van Museumaanbod met
inbegrip van de criteria die gehanteerd zullen worden bij de beoordeling van
aanvragen voor een investeringsbijdrage;
b) Het voorstel voor de bijdrage voor uitbreiding en renovatie van het Stedelijk
Museum te Amsterdam;
c) Het voorstel voor de bijdrage voor gedeeltelijke vernieuwing van het
Verzetsmuseum te Amsterdam;
d) Het voorstel voor een bijdrage voor uitbreiding en herinrichting van het Geologisch
Museum Hofland te Laren tot een Geologisch Museaal Educatief Centrum.
Indien u instemt met bovengenoemde voorstellen, dan betekent dit dat er een aanvullend
krediet ad € 1,4 miljoen ten laste wordt gebracht van de voor de Extra
investeringsimpuls gereserveerde middelen binnen de bestemmingsreserve UNA. Dit
voorstel wordt ter kennisname naar de commissie FBO gestuurd.
Er heeft zich een inspreker aangemeld:
• Mw. vd Horst , directeur verzetsmuseum Amsterdam
Bijbehorende stukken :
• Ontwerp besluit en voordracht
• Projectvoorstellen (3) en algemeen voorstel uitwerking thema

6) Deelverordening Stimulering totstandkoming basisbibliotheken Noord‐Holland 2005
In aanwezigheid van de gedeputeerde
Aan de commissie wordt gevraagd PS te adviseren over de deelverordening en het
ontwerpbesluit inzake stimulering totstandkoming basisbibliotheken Noord‐Holland
2005 (t.b.v. de PS vergadering van 31 oktober a.s.)
Bijbehorende stukken :
• Ontwerp besluit en voordracht
• verordening

Pagina 4

B‐agenda

11.30 uur – 12.30 uur

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

7) Onderwijs : regionale arrangementen (doorgeschoven van 7 september jl. )
Zoals afgesproken heeft de PvdA fractie een notitie opgesteld over regionale
arrangementen in het voortgezet onderwijs ten behoeve van de commissie.
De commissie wordt gevraagd om in een onderlinge discussie een reactie te geven op de
notitie en de daarin gedane suggesties.
Bijbehorende stukken :
• Notitie van de PvdA (juli 2005)

8) Verslag provinciale Archiefinspectie 2003 – 2004
ONDER VOORBEHOUD
(Stond als C19 geagendeerd op de vergadering van 7 september)
In aanwezigheid van de gedeputeerde
Op verzoek van de CDA fractie (heer Schraal) wordt dit onderwerp geagendeerd ter
bespreking. De motivering voor agendering is dat rapportage twee keer per jaar
plaatsvindt en daarmee een belangrijk moment is om de rol van de provincie te toetsen
en te bespreken. De heer Schraal heeft een aantal vragen geformuleerd, die alvast zijn
voorgelegd voor inhoudelijke (ambtelijke) beantwoording.
Afhankelijk van de (ambtelijke) beantwoording van de vragen van het CDA, zal door het
CDA en vervolgens de commissie worden bepaald of verdere inhoudelijke bespreking
gewenst is.
Bijbehorende stukken :
• Verslag archiefinspectie 2003‐2004 (stuk C19 van de commissie SI van 7 sept. Jl.)
• Vragen namens het CDA en de ambtelijke beantwoording (bijgevoegd)
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9) Beleidsregel Beeldende kunst en Vormgeving 2005
ONDER VOORBEHOUD
(Stond als C20 geagendeerd op de vergadering van 7 september)
In aanwezigheid van de gedeputeerde
Op verzoek van de CDA fractie (heer Schraal) wordt dit onderwerp geagendeerd ter
bespreking. De motivering voor agendering is dat in vervolg op de vragen rond de
totstandkoming van de Cultuurnota, nu een toetsing plaats kan vinden van de
toezeggingen door GS.
Aan de commissie wordt gevraagd of men in kan stemmen met een inhoudelijke
bespreking.
Bijbehorende stukken :
• Beleidsregel Beeldende Kunst en Vormgeving (stuk C20 van de commissie SI van 7
sept. Jl.

10) Brief van GS over voornemen stopzetting subsidie FSM
ONDER VOORBEHOUD
(Stond als C6 geagendeerd op de vergadering van 7 september)
In aanwezigheid van de gedeputeerde
Op verzoek van de PvdA fractie (mw. Dijksteel) wordt dit onderwerp geagendeerd ter bespreking.
De motivering voor agendering is dat er n.a.v. de brief nog enkele vragen bestaan.
Aan de commissie wordt gevraagd of men in kan stemmen met een inhoudelijke
bespreking.
Bijbehorende stukken :
• Brief van GS over voornemen stopzetting subsidie FSM (stuk C6 van de commissie SI
van 7 sept. Jl.)
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11) Voorstel vergaderschema 2006
Conform afspraak op 7 september jl. zijn de leden van de cie SI gepeild over hun
voorkeuren voor een vergaderdatum Het resultaat van deze peiling is bijgevoegd .
a) De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over de opties die zijn
geformuleerd op basis van deze peiling over het dagdeel waarop de vergaderingen
van de commissie SI in 2006 zullen worden gehouden
b) De commissie wordt verder gevraagd of men akkoord gaat met een evaluatie in de
vergadering van juni 2006
Bijbehorende stukken :
• Resultaat peiling over de vergadertijdstippen onder de leden van de commissie met
de mogelijke opties

12) Voorstel werkwijze : overheveling punten van C‐ naar B‐agenda
Het presidium heeft op 30 mei jl. een advies gemaakt voor het overhevelen van punten
van de C‐ naar de B‐agenda .
Op dit moment is het in de commissie SI (en andere commissies) gebruikelijk om het
tillen van een agendapunt van de C‐ naar de B‐agenda schriftelijk te motiveren. De
commissie neemt dan in meerderheid een besluit of het voorgestelde agendapunt al dan
niet op de B‐agenda van de eerstvolgende vergadering wordt geplaatst. Kleinere partijen
ondervinden hierdoor moeilijkheden bij de agendering van punten.
Bij het advies van mei jl. van het presidium is rekening gehouden met de positie van
kleinere partijen. Het advies houdt in, dat voor het tillen van een agendapunt van de C‐
naar de B‐agenda van de volgende commissievergadering minimaal 3 commissieleden
nodig zijn. Deze commissieleden brengen dit bij het vaststellen van de agenda onder de
aandacht van de commissie. Hiervoor is dus geen instemming van de meerderheid van
de commissie nodig. Wel blijft het nodig om de motivering vooraf schriftelijk te
motiveren.
De commissie wordt gevraagd of men in kan stemmen met het hanteren van het door het
presidium geadviseerde werkwijze inzake het overhevelen van agendapunten van C‐
naar de B‐ agenda.
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C‐agenda
Stukken ter kennisname, incl. stukken die GS aan PS zenden in het kader van de actieve informatieplicht
Indien u punten van de c-agenda voor inhoudelijke bespreking wilt agenderen voor de B-agenda wordt u verzocht
daarbij aan te geven de politieke relevantie en aard/doel ( schriftelijke aanmelding van tevoren is het meest effectief)

Ingekomen post
Ingekomen .
onderwerp

1. a. verslag commissie SI 25 mei 2005 (definitief)
b. verslag commissie SI 8 juni 2005 (definitief)
2. Uitnodiging Utrechts landschap
(reeds rondgemailed ivm data)
3. Cijfers wachtlijsten Jeugdzorg peildatum 1 juli 2005
4. Brief UPC over introductie digitale tv

Afzender

datum Nr. St.grif.

Stg

sept

‐‐

extern

7 sept

42137

GS 16 sept.

‐‐

extern 15 sept.

43105

* Voor abonnementhouders geldt dat de C‐ stukken bij de griffier (beeksmag@noord‐holland.nl) kunnen worden
opgevraagd.

Rondvraag
Sluiting
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INDICATIEVE LANGE TERMIJN AGENDA
COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR
26 september
• Briefing jeugdzorg (voorafgaande aan PS) met uitnodiging BJZ
Stond geagendeerd voor 5 oktober : nieuwe planning vereist !!
• Notitie aanpak dak‐ en thuislozen (geen PS)
• Schouw Provinciale Monumenten (geen PS)
19 oktober, extern vergaderen, gecombineerd met Parlan
• Begroting (PS 14 nov) + Memorie van Antwoord
• Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2006 (incl. aanvalsplan wachtlijsten)

2 november
• Raadpleging erfgoedhuis
• Wijziging deelverordening Museumondersteuning en tijdelijk professionele
ondersteuning NH 2001 (PS 28/11)
• Wijziging deelverordening begeleiding amateur zanguitvoeringen NH 2001 (PS 28/11)
• Deelverordening actieplan cultuurbereik ; cultuureducatie (PS 28/11)
• Nota en Deelverordening wonen plus (PS 31/10)
•
23 november, gevolgd door uitreiking Cees Korverprijs
• rapportage uitvoering aanbevelingen rapport inspectie jeugdzorg
30 november (uitloop: geen vergaderzaal aan de Dreef)
• themabijeenkomst WWZ ?
14 december
• Informatie verkorting wachtlijsten Bureau Jeugdzorg en Advies‐ en Meldpunt
Kindermishandelingen + rapportage proces Jeugdzorg
• Wijziging deelverordening Theaterkrediet NH 2001 (PS 01‐06)

•
•

•
•
•

PM.
Parameters regionale omroep (koppelen aan themabespreking regionale omroep)
Leefstijlbenadering als basis voor Sociaal Beleid (pilotstudie Primo NH).
Bespreking werkwijze commissie

WWZ project bezoeken
Bij jaarstukken 2005 in mei 2006: briefing voor technische vragen etc. (cie SI 25 mei 2005)
augustus 2005
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Spreektijdregeling
statencommissie SI

Totaal beschikbare tijd (3, 5 uur)
Aftrek voor diversen
Blijft beschikbaar
Waarvan voor commissieleden
en voor aanwezige gedeputeerden

210 minuten
70 minuten
150 minuten
90 minuten
60 minuten

Verdeling van de spreektijd over de fracties:
PvdA
13
minuten
VVD
12
minuten
CDA
11
minuten
GroenLinks
8
minuten
SP
7,5
minuten
D66
7,5
minuten
LPF
5
minuten
ChristenUnie‐SGP
5
minuten
ONH/VSP
5
minuten
Fractie Prins
5
minuten
Onder aftrek voor diversen (de “technische tijd”) vallen:
- de opening en mededelingen;
- spreektijd van de voorzitter;
- tijd bestemd voor insprekers;
- de rondvraag en;
- interrupties.
Datum vaststelling
presidium

:

3 februari 2005

Titel:Agenda PS-cie. Sociale Infrastructuur d.d. 05-10-2005
Datum:05-10-2005

