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Besluitenlijst  

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 1 november om 10.30 uur 
 

 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

- Gemeentesecretaris P. Schouten 

 

Afwezig: 

- Wethouder R. Oud 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL A: ALGEMEEN 

 

1. Opening: 

Het college stelt de agenda vast.  

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 25 oktober 2022. 

Het college stelt de besluitenlijst vast.  

 

3. Uitnodigingen  

o Uitnodiging Allerzielenviering R.K. Kerk – 2 november 2022: wethouder Oud. 

o Vrijwilligers bedankt: burgemeester en wethouder Kloosterman nemen deel.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken:  

 

4C Z22 079814 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Overdracht stedelijk water. 

Korte omschrijving: 

De overeenkomst voorziet in de overdracht van onderhoud aan 3,7 km gemeentelijk water naar het 

HHNK. Dit onderhoud betreft het maaien van de waterplanten en het verwijderen van baggerspecie. Het 

afvoeren en verwerken van de verwijderde waterplanten en baggerspecie blijft verantwoording van de 

gemeente. In de overeenkomst wordt de achterstallig aanwezige baggerspecie in de over te dragen 

wateren afgekocht voor €15.982,- 

 

Advies: 

 In te stemmen met met voorstel van 19 april 2022 college van dijkgraaf en hoogheemraden tot 

overname van onderhoud van het stedelijk water in de gemeente Uitgeest.  
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 De daartoe opgestelde overeenkomst goed te keuren. 

 In te stemmen met de kosten verkennend onderzoek naar baggerdepot en de afkoop van achterstallig 

onderhoud. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

4D Z22 097261 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp:  Regionale woningprogrammering oktober 2022 

Korte omschrijving:  

In juni 2019 hebben de colleges in Regio Alkmaar de notitie "Woningbouwafspraken en programmering 

Regio Alkmaar" vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de regionale woningprogrammering periodiek 

wordt geactualiseerd.  

 

Advies:  

1. Kennis te nemen van de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit oktober 2022. 

2. De programmering middels een aanbiedingsbrief ter kennisname aan de bieden aan de raad. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4E Z22 096795 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: RIB rapportage najaar 2022 Van Afval naar Grondstof 

Uitgeest. 

Korte omschrijving: 

Uitgeest is nu bijna twee jaar onderweg met het nieuwe beleid Van Afval naar Grondstof. Er is een 

najaar-rapportage opgesteld over 2022. Wij stellen voor dat u hier kennis van neemt en de rapportage 

beschikbaar stelt aan de leden van de raad. 

 

Advies:  

- De raadsinformatiebrief rapportage najaar 2022 Van Afval naar Grondstof vast te stellen. 

- De brief ter beschikking te stellen aan de raad. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedan voorstellen.  

 

 

4F Z22 080653 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Bestuursopdracht Aanpak Energie armoede 

Korte omschrijving: 

Het thema energiearmoede staat sinds september hoog op de bestuurlijke agenda. Voorliggende 

bestuursopdracht is voortgekomen uit de wens van raden en colleges om snel te komen met een aanpak 

met name voor de groep minima. Dit omdat de verwachting is dat zij het snelst de gevolgen 

ondervinden en het hardst geraakt worden. De bestuursopdracht betreft een integrale (crisis)aanpak voor 

6 maanden. Onderdeel van de aanpak is een pilot van gecombineerde huisbezoeken van 

preventieconsulenten van het sociaal team met duurzaamheidscoaches. Deze laatste komen op deze 

manier bij inwoners met een minimum inkomen of mensen in “slechte” huizen direct kleine 

aanpassingen doen en voorlichting geven. De gevraagde € 250.000,- betreffen kosten voor zowel de 

projectstructuur als uitvoeringskosten voor de aanpak zelf. Dekking is gevonden in de SPUK middelen 
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voor energiearmoede en middelen van het Nationaal Isolatie Programma. 

 

Advies:  

1. In te stemmen met de concept bestuursopdracht aanpak energiearmoede waarvan de 

belangrijkste kernpunten zijn:  

 Focus op daar waar de maatschappelijke impact van het probleem het grootst is, de 

inwoners met een minimum inkomen.  

 Focus op communicatie en (vroeg) signalering waarbij combinatie gezocht wordt van 

(vroeg) signalering van schulden en sociale problematiek met het aanbieden van kleine 

duurzaamheidsmaatregelen en voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen die mensen 

zelf kunnen treffen. 

 Het voor de duur van het project instellen van een stuurgroep voor de afstemming 

tussen  verantwoordelijk bestuurlijk koppel, de ambtelijk opdrachtgever en de 

projectleider over de voortgang. 

 Een projectperiode van in eerste instantie 6 maanden, van 1 november 2022 tot en met 

30 april 2023. 

2. In te stemmen met de BUCH-brede kosten voor de aanpak van in totaal € 250.000,- en deze te 

dekken uit de SPUK middelen voor energiearmoede en de middelen van het Nationaal 

Isolatieprogramma. Daarbij betreft uw bijdrage conform de verdeelsleutel die van toepassing is 

op deze middelen, nl. voor Uitgeest € 25.000,- . 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

Op hoofdlijnen wordt de bestuurlijke voortgang van de navolgende (kern)dossiers besproken: 

o De door het Rijk aangekondigde klimaatgelden.  

o Herbestemming recreatiegebied Dorregeest.  

o Woningbouwprogrammering centrumplan.  

o Centrumplan; nieuw Geesterheem.  

o Locaties tijdelijke woningen voor de doelgroep jongeren.  

 

6. Opvang vluchtelingen Oekraïne:  

o BUCH-nieuwsbrief Oekraïne oktober 2022:  

Het college besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en met tussenkomst van 

de griffier door te geleiden naar de raad.  

 

7. Lange-termijnagenda: 

Het college besluit te bevorderen dat de derde begrotingswijzing 2022 GR BUCH ten behoeve 

van het zienswijzetraject wordt geagendeerd voor behandeling in de commissie SAZ van 1 

december en de raad van 15 december.   

 

8. Mededelingen: 

Mededelingen worden gedaan over de  navolgende onderwerpen: 

o Herinrichting gemeentehuis tot huis der ontmoeting, waarbij wethouder Kloosterman 

als bestuurlijk dossierhouder vanuit het college wordt aangewezen.   

o Herijking subsidiebeleid. 

o Het door de Regietafel Noord-Holland Noord opgestelde Plan van Aanpak 2022-2024 

implementatie gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland 

Noord, alsmede de door de Regietafel opgestelde herziene indexatiecijfers Kadernota 

2024 worden met instemming voor kennisgeving aangenomen.  
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o Duikers in de recent van het Hoogheemraadschap overgenomen wegen in relatie tot de 

daaraan ten grondslag liggende overeenkomst. 

o Duikongeval Alkmaarder- en Uitgeestermeer.  

 

9. BUCH-samenwerking:  

De actualiteit wordt besproken.  

 

10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op externe (regionale) overleggen:  

o Het college besluit de maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht editie - 64 - 25 

oktober 2022 voor kennisgeving aan te nemen.  

o Het college besluit de brief van de OndernemersVereniging IJmond met als thema 

aandacht voor het lokale bedrijfsleven voor kennisgeving aan te nemen.  

 

11. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad: 

Het college blikt terug op de laatstgehouden raadsvergadering en blikt vooruit op de 

aankomende behandeling van de begroting door de raad. Het college besluit tot gerichte 

communicatie na besluitvorming door de raad over de begroting.  

 

12. Communicatie: 

De actuele stad van zaken rond de invulling van de vacature communicatieadviseur wordt 

besproken.  

 

13. Rondvraag: 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

Peter Schouten.   Sebastiaan M. Nieuwland.  


