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schriftelijke raadpleging leden van de commissie Sociale Infrastructuur
Bezoekadres
Houtplein 33
Haarlem

aan de (plv) leden van de commissie Sociale Infrastructuur
De gedeputeerden mw. Kruisinga en Moens

Postadres
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Tel

(023) 514 3143

Fax (023) 514
Directie

Behandeld door
E-mail

Provinciaal Bestuur
Provinciaal Bestuur
G.A. Beeksma
beeksmag@noord-holland.nl
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Geachte leden van de commissie SI,
Via een schriftelijke ronde leggen we bijgaand voorstel, door het college van GS
geaccordeerd op 9 januari jl. , aan u voor.
Aanleiding voor een schriftelijke ronde is de tijdsdruk in combinatie met de aard
van het voorstel . Het betreft hier een aanpassing van een subsidieverordening,
die in uitwerking vooral technisch administratief van aard is.
De leden van de commissie SI worden verzocht om zich- uiterlijk 15 januari
2007- uit te spreken over voordracht en ontwerpbesluit bij de
subsidieverordening Jeugdzorg NH 2007, ten behoeve van de PS vergadering van
29 januari 2007.
Op 27 november jl. hebben PS deze subsidieverordening al vastgesteld
(bespreking in de commissie SI d.d. 8 november jl.). Nu blijkt dat in de
verordening abusievelijk niet is geregeld, dat GS zelf het subsidieplafond aan
kunnen passen in geval van wijziging van de rijksdoeluitkering jeugdzorg en/of
de provinciale middelen. Om GS toch deze bevoegdheid te geven, is de
subsidieverordening op dat punt herzien.
Namens GS is verzocht om dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van
PS van 29 januari 2007, om de regeling toch zo snel mogelijk in werking te laten
treden. Aangezien de commissie pas op 31 januari a.s. vergadert en de commissie
de verordening inhoudelijk reeds heeft besproken, leggen we dit schriftelijk aan
u voor.
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De voorzitter verzoekt u, zich uit te spreken over bijgaand voorstel, uiterlijk
maandag 15 januari 2007; via de mail of per post bij de commissiegriffier.
Wanneer we niets van u vernemen, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat. Indien
u unaniem akkoord gaat, stelt de voorzitter voor, dit als hamerstuk te agenderen
voor PS.
Namens de voorzitter, Rob Meerhof,

Gerda Beeksma, commissiegriffier
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