Besluitenlijst
van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van Uitgeest d.d. 20 september 2022 om 10:00 uur
Aanwezig:
- Loco-burgemeester J.N. Schouten
- Wethouder R. Oud
- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman
- Gemeentesecretaris P. Schouten
Afwezig:
- Burgemeester S.M. Nieuwland
__________________________________________________________________________________

DEEL A: ALGEMEEN
1. Opening:
Het college stelt de agenda vast.
2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 13 september 2022:
Het college stelt de besluitenlijst vast. Naar aanleiding van informeert het college naar de
voortgang in het brengen van een bezoek aan de school Cornelis voorafgaand aan het moment
van oplevering.
3. Uitnodigingen:
a. Uitnodiging van Hollands Kroon/Schagen inzake bijeenkomst Stikstof – 30
september 2022: geen deelname.
_____________________________________________________________________________

DEEL B: B&W-ADVIEZEN
4. Bespreekstukken:
4A

Z22 091099
Onderwerp: Concept integraal beleidskader sociaal domein.
Weth. Oud
Openbaar
Korte omschrijving:
Sociaal Domein 2023 -2026: “Iedereen doet mee!” en heeft u ingestemd om deze samenvatting voor
advies voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein van uw gemeente. Gebleken is dat de
1

bestuurlijke samenvatting onvoldoende houvast geeft om door de adviesraad advies op uit te brengen.
Daarom is op 13 september, na bespreking in het Bestuurlijk Overleg, het volledige concept
beleidskader aan de aan de adviesraden sociaal domein voorgelegd voor advies Daarbij is
vooruitgelopen op voorliggend besluit. Dit in verband met het inpassen van de adviestermijn van de
adviesraden (6 weken) in de planning van de definitieve besluitvorming van het beleidskader. Met dit
besluit neemt u kennis van het concept beleidskader, en formaliseert u de adviesaanvraag.
Advies:
1. Kennisnemen van het integraal beleidskader Sociaal Domein 2023 - 2026: “Iedereen doet mee!”.
2. Kennisnemen van de brief en de adviesvraag aan de adviesraad Sociaal Domein.
3. Het conceptkader voor participatie in oktober/ november 2022 voorleggen aan de maatschappelijke
partners waaronder onderwijs, welzijn.
Besluit:
Het college besluit:
1. Overeenkomstig de gedane voorstellen;
2. De treurnis uit te spreken over het feit dat de adviesvraag aan de adviesraad feitelijk al is
verstuurd.

4B

Z22 078541
Onderwerp: Vierde nieuwsbrief Sociaal Domein 2022.
Weth. Oud.
Openbaar
Korte omschrijving:
Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein met de
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief informeert de raad over de meest recente ontwikkelingen op het gebied
van: Huishoudelijke ondersteuning en de Energietoeslag.
Advies:
Kennis te nemen van de vierde nieuwsbrief Sociaal Domein 2022 en deze nieuwsbrief ter informatie
door te sturen naar de raad.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.

4C

Z22 052089
Onderwerp: Aanvullende subsidieaanvraag Bureau Discriminatiezaken,
Weth. Kloosterman begrotingsjaar 2022.
Openbaar
Korte omschrijving:
De aanleiding van dit advies is de aanvullende subsidieaanvraag van Bureau Discriminatie-zaken
Kennemerland (BDK) voor 2022 naar aanleiding van de op 31 mei 2021 gepubliceerde Meicirculaire
Gemeentefonds 2021. Hierin is een verhoogde structurele bijdrage opgenomen voor de versterking van
de anti-discriminatie-voorzieningen (adv’s) en wil BDK deze extra middelen inzetten diverse
doeleinden.
Advies:
1. De verhoogde structurele bijdrage € 5.497 opgenomen in de Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van
31 mei 2021 met ingang van 2022 alsnog structureel in te zetten voor het tegengaan van
discriminatie en inclusie te bevorderen en dit structurele bedrag te dekken uit het begrotingssaldo.
2. Hiertoe bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
3. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland voor 2022 een eenmalige subsidie te verlenen van
€ 5.134 voor de activiteiten genoemd in hun brief van 29 oktober 2021.
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Besluit:
Het college besluit:
1. overeenkomstig het voorstel gedaan onder 3;
2. de besluitvorming over de voorstellen onder 1 en 2 aan te houden ten behoeve van de
beantwoording van de vraag voor welke doelen en resultaatverplichtingen de extra gelden
worden ingezet en welke prestatieindicatoren daaraan dienen te worden verbonden.

4D

Z22 091594
Onderwerp: Raadsinformatiebrief n.a.v. ongeval N203.
Weth. Kloosterman
Openbaar
Korte omschrijving:
Op 6 februari 2022 is de Raad schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het overleg met de
provincie over maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de N203 op korte en
middellange termijn. Op vrijdag 9 september heeft een verkeersongeval met zwaar letsel plaatsgevonden
op de N203. Dit vormt aanleiding om de Raad pro-actief te informeren over de actuele stand van zaken.
Advies:
In te stemmen met de brief aan de raad, waarmee de raad geïnformeerd wordt over de met de provincie
gemaakte afspraken over maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de N203 tussen
Castricum en Uitgeest.
Besluit:
Het college besluit:
1. Overeenkomstig het gedane voorstel;
2. Het eerder uitgegane persbericht in handen te stellen van de lokale pers en aanvullend te
verspreiden met gebruikmaking van de sociale media.

DEEL C: INFORMATIEF
5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:
Op hoofdlijnen wordt de bestuurlijke voortgang van de navolgende (kern)dossiers besproken:
- Omgevingswet; het adviesrecht en inrichting van de verplichte participatie, waarbij het
college besluit tot het voorleggen van een procesvoorstel aan de vergadering van het
Presidium van hedenavond.
- 2e behandeling conceptbegroting 2023;
- Herontwikkeling centrumgebied, deelproject nieuwbouw Geesterheem, waarbij het
college als alternatieve locatie voor de te verplaatsen volkstuinen de voorkeur
uitspreekt voor de gronden nabij molen De Kat en besluit deze voorkeurlocatie te
betrekken bij het op te stellen integrale plan van aanpak voor de nieuwbouw
Geesterheem c.a.
- Herinrichting centrumgebied; inrichting dorpspark/ijsclub.
6. Opvang vluchtelingen Oekraïne:
Geen actuele ontwikkelingen.
7. Lange-termijnagenda voor presidium:
Het college besluit aan de vergadering van het Presidium van hedenavond de volgende
procesvoorstellen te doen:
- Het onderwerp vernieuwbouw Binnenmeerschool verplaatsen van de geplande
commissiebehandeling in oktober naar een beeldvormende behandeling in de
commissievergadering van november en een opvolgende oordeelsvormende en
besluitvormende behandeling in de vergadercyclus in de maand december.
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-

Het agenderen van de keuze tweede locatie tijdelijke woningen voor de vergadering
van de commissie RO in de maand november.
De vergaderkalender zodanig te herzien dat in de P&C-cyclus ruimte wordt
ingebouwd voor het verwerken van de uitkomsten van de septembercirculaire in de
opvolgende begroting.

8. Mededelingen:
Mededelingen worden gedaan over de volgende onderwerpen:
- Piketrooster.
- Initiatief Geheugenhuiskamer.
- Tijdelijke bezetting secretariaat tot 1 december aanstaande, waarbij ingestemd wordt
met het daarvoor door de gemeentesecretaris gedane voorstel tot tijdelijke extra inzet
tot 1 december aanstaande.
- Bijeenkomst van GreenBiz over de netcongestie bedrijventerrein Uitgeest, waarbij het
college kennis neemt van het ingediende verzoek om subsidie voor het doen van een
haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve oplossingsrichtingen.
- Energiearmoede.
9. BUCH-samenwerking:
De actualiteit wordt besproken.
10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op externe (regionale) overleggen:
Geen actuele ontwikkelingen.
11. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad:
Vooruitgeblikt wordt op de aankomende raadsvergadering en standpunt wordt bepaald ten
aanzien van de aangekondigde motie van de fractie PvdA en UL en de vragen van de fractie
UL over de plaatsing van noodlokalen en de vragen van de fractie PvdA over het vraagstuk
energiearmoede.
12. Communicatie:
Geen actuele ontwikkelingen.
13. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik van gemaakt .
-

Vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur wordt kennisgenomen van de presentatie van architect
over schetsontwerp vernieuwbouw kindcentrum Binnenmeer.
Vanaf 14.00 uur wordt kennisgenomen van de presentatie van de gebiedsregisseur
over het plan van aanpak Participatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college
van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022.
De secretaris,

De burgemeester,

Peter Schouten

Sebastiaan M. Nieuwland
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