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Stand van zaken GS

Voorstel
Presidium

uder
Vang de

Roepen het College GS op: —

M21-

Dijk

09-03-

04-11-2021 Geen specifieke

18-05-2021: het

kinderen

Ondersteuning te verlenen aan de

2020

van, A.

2020

voortgang te melden. De focus ligt

presidium van

van Moria

Noord—Hollandse gemeenten bij

momenteel op het bredere thema

17-05-2021

op

de opvang en huisvesting van deze

van asielopvang als zodanig, o.a.

heeft niet

kinderen. — In Den Haag aan te

in het kader van de provinciale

ingestemd met

dringen op medewerking met de

regietafel asielopvang.

het afdoen van

gemeenten.

25-08-2021 Nog dit jaar zal de

deze motie. PS

CdK namens de provincie NoordHolland een brief sturen aan de
Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid over dit onderwerp.
01-04-2021 In GS van 6 april ligt
een conceptbrief aan PS voor,
waarin wordt voorgesteld deze
motie als afgedaan te
beschouwen.

heeft deze motie
derhalve niet
toegevoegd bij de
afdoeningsvoorst
ellen de motie
blijft voor verdere
uitvoer
openstaan. 2604-2021:
Commissie EFB
van 22-04-2021
vraagt het
Presidium te
beslissen of deze
motie kan worden

afgedaan.
Presidium van
17-05-2021:
meerderheid
vindt dat motie
nog niet is
afgedaan. 1304-2021:
Provinciaal

Verzoek PS om 1. Gemeenten en

M41-

Noodfonds

waterschappen te laten

2020

Sociale

Pels, Z.

18-05-

04-11-2021 In november 2020 is

23-03-2021:

2020

door GS noodsteun verleend aan

Voortgang

inventariseren welke culturele en

37 gemeenten die op hun beurt

uitvoering motie

Infrastructu

maatschappelijke organisaties die

100 culturele instellingen in

besproken in EFB

ur

mede bijdragen aan Provinciale

Noord-Holland financieel helpen.

van 22-3-2021

doelen als cultuur, cultuur historie

Het restant (€ 2.807.600) is

Volgens GS brief

en leefbaarheid aan de huidige

ingezet voor gemeenten in

komt in juli 2021

situatie ten onder dreigen te gaan

Noord-Holland om noodsteun te

info over de

2. Te inventariseren welke

verlenen aan vitale regionale

resterende

maatregelen op korte termijn

culturele instellingen met

middelen van het

genomen moeten worden om deze

vervolgschade in 2021. Hiermee

Noodfonds

organisaties te helpen de periode

zijn nogmaals 46 culturele

tot herstel van een meet normale

instellingen geholpen die in het

situatie te overbruggen 3. Een

voorjaar van 2021 als gevolg van

voorstel aan Provinciale Staten voor

de COVID-19 maatregelen in

te leggen voor het instellen van een

acute financiële nood zijn

‘Provinciaal Noodfonds Sociale

gekomen

Infrastructuur’ (PNSI) om de kosten
van deze noodmaatregelen voor de
korte termijn te dekken 4.
Voorwaarden op te stellen waar
een gemeente of waterschap aan
moet voldoen om in aanmerking te
komen voor een beroep op het
PNSI ter ondersteuning van de
lokale maatschappelijke en
culturele organisaties 5. Voor de
uitvoering samenwerking te zoeken
met gemeenten, waterschappen en
het Rijk, met in achtneming van
ieders eigen competentie 6. Als
startpunt te nemen een
richtinggevend maar niet dwingend
bedrag van Euro 10 mln 7.
Financiering uit de eigen middelen
doch, indien noodzakelijk, vreemd
vermogen te overwegen en daarbij
een breed financieel
instrumentarium te betrekken 8.
Gelet op de urgentie van de
problematiek, de uitvoering van de
verschillende onderdelen van deze

motie zo spoedig mogelijk ter
hand te nemen en PS regelmatig te
informeren over de voortgang.
Motie

Verzoek PS aan college van

M42-

Economisch

Gedeputeerde Staten op om: Zo

2020

Herstel- en

Pels, Z.

18-05-

02-11-2021 In de brief van 13

Op c-agenda EFB

2020

oktober 2021

17/1/2022 staat

snel mogelijk te inventariseren hoe

(1494135/1713953) aan PS

brief GS over

Duurzaamh

de economische en

hebben GS de Staten

proces. In april

eidsfonds

maatschappelijke infrastructuur op

geïnformeerd over de voortgang

2022 komt GS

een duurzame manier gestimuleerd

van de maatregelen uit de 1e en

met brief over 3e

en versterkt kan worden en met

2e tranche, het aanhouden van de

tranche. Ook

een voorstel te komen voor het

3e tranche en om de

komt GS bij de 3e

instellen van een Economisch

voorbereiding daarvan te doen in

tranche terug op

Herstel- en Duurzaamheidsfonds

het eerste kwartaal van 2022.

verduurzamen

dat zich daarop richt. Hierbij de

sportverenigingen

aandacht te richten op: -

(rondvraag EFB

verduurzaming van de bebouwde

29-11-2021).

omgeving, inclusief

Laatste stand van

maatschappelijk vastgoed, waarbij

zaken besproken

centraal staat dat er geen

in commissie EFB

lastenverhoging voor eigenaren en

van 22 maart

huurders plaats zal vinden en dat

2021 met

deze verduurzaming onderdeel uit

uitnodiging van

zal maken van de bijdrage die

commissie RWK

Noord-Holland doet aan het

(zie ook

realiseren van de doelen van het

Klimaatakkoord - versterking van

toezeggingenlijst

de culturele en maatschappelijke

EFB).

infrastructuur - het als
uitgangspunt nemen dat
maatregelen voornamelijk
revolverend zijn - als startpunt te
nemen een richtinggevend maar
niet dwingend bedrag van Euro 100
mln - financiering uit de eigen
middelen doch, indien
noodzakelijk, vreemd vermogen te
overwegen en daarbij een breed
financieel instrumentarium te
betrekken - het voorkomen van
versnippering van middelen. Aan
de Staten een voorstel te doen,
uiterlijk bij de begroting 2021, en
hierbij ook de eventuele invloed en
uitwerking op de diverse
beleidsterreinen inzichtelijk te
maken.
Motie

PS dragen Gedeputeerde Staten op:

M52-

Dijk

17-05-

21-10-2021 De nieuwe

In de PS

Governance

-Alvorens over te gaan tot

2021

van, A.

2021

samenwerkingsafspraken

vergadering van

MRA

besluitvorming over meer concrete

betreffende de MRA liggen voor in

15 november

uitwerking van de

de commissie EFB van oktober

2021 heeft de

samenwerkingsafspraken, in de

2021 en PS van november 2021.

CdK toegezegd

Raden en Staten als tussenstap het

Naar verwachting zullen deze

om in het eerste

voorstel met de uitgewerkte

samenwerkingsafspraken door

kwartaal te

samenwerkingsafspraken met een

alle MA-partners worden

komen met een

zienswijze voor te leggen -

geaccordeerd en met ingang van 1

voorstel hoe PS

Voorafgaand aan een MRA AV de

januari 2022 van kracht zijn. Op

betrokken wordt

voorliggende agenda te agenderen

basis daarvan kan de positie van

bij de MRA.

en de opvattingen van der Staten

de raadtafel dan nader worden

van Noord-Holland op te halen en

uitgewerkt.

mee te nemen als inbreng -Na
afloop van de AV een schriftelijke
toelichting te geven over de
beraadslagingen en de inzet en
uitkomsten van de door de Staten
ingebrachte opvattingen - In het
samenwerkingsvoorstel op te
nemen dat ook bij (aanleidingen
voor) mogelijk nieuwe
agenderingen altijd expliciet wordt
overwogen of en zo ja hoe de
Staten van Noord-Holland worden
betrokken - De Raadtafel in de
vernieuwde samenwerking goed in
positie te brengen en procedureel
te ondersteunen richting PS.

Motie

PS verzoeken GS: - met de andere

M192

Ecologie en

drie provincies in gesprek te gaan

-2021

natuur bij

om in provinciale beleids- en

nieuwe

uitvoeringsplannen ecologie en

organisatie

natuur te koppelen aan het

Hollandse

werelderfgoed.

Pels, Z.

08-112021

waterlinies
Motie

PS besluit het college van GS op te

M187

Toekomstp

roepen: Een toekomstperspectief of

-2021

erspectief

discussienota uit te werken over

sport

sport in Noord-Holland in de vorm

Noord-

van een update over de

Holland

beleidsnotitie Sport (2020),

Pels, Z.

08-112021

bestaande uit: • de stand van
zaken van de beleidsnotitie Sport
• een uiteenzetting van de taken
van de Provincie Noord-Holland op
dit gebied • een vergelijk van het
sportbeleid met andere provincies
• de (mogelijk structurele) rol die
Sportservice Noord-Holland of
anderen hierin kunnen spelen.
Motie

PS verzoeken GS: - om PS waar

M233

Europa

mogelijk actief en tijdig te

-2021

dichter bij

informeren over de inzet in

Zaal, I.

13-122021

Provinciale

verschillende Europese verbanden,

Staten

met name bij belangrijke
onderwerpen - bij betrokkenheid
bij besluitvorming rond grote en
voor provincie belangrijke
onderwerpen, daar waar mogelijk
van tevoren afstemming te zoeken
met de commissie.

Motie

PS verzoeken GS: - een informatief

M237

Inspiratie

en inspirerend overzicht samen te

-2021

her- en

stellen van succesvolle her- en

bijbestemm

bijbestemmingsprojecten in

ing

Noord-Holland.

Motie

PS verzoeken het College om: - Te

M239

cultuur

rade te gaan bij andere provincies

-2021

Inbreng van

en te verkennen of er op het niveau

de makers

van de cultuurregio’s ruimte

bij

gemaakt kan worden voor de

cultuurbelei

inbreng van makers.

d

Pels, Z.

13-122021

Pels, Z.

13-122021

