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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 11 oktober om 10.00 uur 
 

 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder R. Oud 

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

- Gemeentesecretaris P. Schouten 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL A: ALGEMEEN 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 7 oktober 2022: 

Het college stelt de besluitenlijst vast. Naar aanleiding van deelt wethouder Schouten mee dat 

glasvezelkast aan de Plevierstraat is verplaatst. 

 

3. Uitnodigingen (div. bijlagen):  

a. Uitnodiging najaarsbijeenkomst Woningmakers Regio Alkmaar  - woensdag 2 

november 2022: wethouder Schouten.  

b. Uitnodiging De waarderingsweek van 5 t/m 13 november 2022: Burgmeester en 

wethouder Kloosterman. 

c. Conceptuitnodiging voor de raad; bezoek aan Cornelis: akkoord.  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4B Z22 076928 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Meerjarenplanning baggeren watergangen gemeente Uitgeest 

2022-2030. 

Korte omschrijving:  

Tot voor kort voerde de gemeente Uitgeest baggerwerkzaamheden uit op basis van de jaarlijkse schouw 

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK). De gemeente heeft onlangs op basis 

van metingen van waterbodems een meerjarenplanning baggeren voor de periode 2022 tot en met 2030 

opgesteld. Het doel is om de watergangen die in gemeentelijke eigendom zijn, te laten voldoen aan het 
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vastgestelde profiel (legger). Met dit baggeren wordt een goede waterkwantiteit en waterkwaliteit 

beoogd. Recreatieve en ecologische functies worden versterkt en gewaarborgd. Deze werkzaamheden 

zijn ook van belang voor een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving. 

 

Advies:  

1. om akkoord te gaan met de Meerjarenplanning baggeren watergangen 2022-2030 gemeente 

Uitgeest. 

2. 2. de financiële gevolgen van de Meerjarenplanning baggeren watergangen 2022-2030 te 

verwerken in de 2de firap.  

3. ter kennisname aan de raad een informatiebrief te sturen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. 

 

 

4C Z22 090989 

Weth. Schouten 

Vertrouwelijk 

Onderwerp: Overzicht woonprogramma's woningbouwprojecten Uitgeest 

2020-2030 uitgelegd naast de woningmarktbehoefte (rapport van 

Companen). 

Korte omschrijving: 

In juli 2021 heeft Companen een marktonderzoek verricht en in beeld gebracht aan welke type 

woningen de inwoners in Uitgeest behoefte hebben. Vanuit deze conclusies wordt het college 

geadviseerd om voor de woningbouwprojecten op 13 locaties in Uitgeest, waarvan verwacht wordt dat 

die de komende 10 jaren in ontwikkeling worden gebracht, kennis te nemen van de beoogde 

woonprogramma's en ter toetsing aan de beleidsdoeleinden en ter sturing om de gewenste woningen 

voor Uitgeest te bouwen. 

 

Advies: 

Kennis te nemen van de 1e Dashboard woningbouwopgave Uitgeest per 1 oktober 2022, en naar 

aanleiding van de resultaten van het woningmarktonderzoek van Companen te toetsen en sturing te 

geven in de woonprogramma's, daar waar gewenst en mogelijk. 

 

Besluit: 

Het college besluit de besluitvorming aan te houden tot de vergadering van 25 oktober aanstaande.  

 

 

4D Z22 090991  

Weth. Schouten 

Vertrouwelijk 

Onderwerp: Vaststelling projectopdrachten ten behoeve van de 

ontwikkelingen op de locaties: Meet, Molenhoek, Vrijburg, Geesterheem en 

De Kuil, allen deelprojecten van het Centrumplan Uitgeest 
Korte omschrijving:  

In dit advies worden de projectopdrachten voor de volgende in ontwikkeling te brengen deellocaties van 

het Centrumplan Uitgeest voorgelegd. Na instemming van het college wordt de ambtelijk 

opdrachtgever, de gemeentesecretaris, gevraagd de projectopdrachten te ondertekenen. In de 

projectopdrachten wordt per locatie het beoogd woonprogramma gegeven en een ontwikkelstrategie als 

deze al bekend is. Verder wordt een grove planning gegeven, de kosten, waar de kosten uit gedekt gaan 

worden en de belangrijkste risico's benoemd die voor de ontwikkeling reeds in beeld zijn. Per 

ontwikkellocatie worden de projectopdrachten verder uitgewerkt in meer gedetailleerde projectplannen, 

waarin ook de participatietrajecten en bestuurlijke besluitvorming worden toegevoegd in de planningen. 

 

Advies:  

1. In te stemmen met de projectopdrachten voor de ontwikkellocaties: de Meet, Molenhoek, 

Vrijburg, Geesterheem en De Kuil, allen deellocaties van het Centrumplan Uitgeest; 

2. In te stemmen met de concept-intentieovereenkomst met Viva!Zorggroep ten aanzien van 

de beoogde ontwikkelingen op de Geesterheemlocatie en locatie De Kuil, te gebruiken om 

onderlinge (financiële) afspraken en inspanningsverplichtingen in vast te leggen en een 

voorschot van plankosten van de gemeente in het kader van kostenverhaal door 
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Viva!Zorggroep te laten betalen. 

 

Besluit: 

Het college besluit de besluitvorming aan te houden tot de vergadering van 25 oktober aanstaande. 

 

 

4E Z22 094555  

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Nieuwsbrief #6 GR Zaffier aan raad. 

Korte omschrijving: 

In het BO van 19 september is de nieuwsbrief ter kennisgeving aangenomen. Alvorens de nieuwsbrief 

aan de gemeenteraden wordt aangeboden wordt hij voorgelegd aan de colleges van de BUCH 

gemeenten. 

 

Advies:  

De nieuwsbrief #6 Zaffier aan gemeenteraden via de griffie van Uitgeest aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4F Z22 092559 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein. 

Korte omschrijving: 

De adviesraad sociaal domein heeft een nieuwe start gemaakt, nadat de leden eind maart 2022 collectief 

ontslag hebben ingediend. Het college van Uitgeest is bevoegd om de leden van de adviesraad officieel 

te benomen. 

 

Advies:  

In te stemmen met de benoeming van de volgende leden adviesraad sociaal domein voor een 

zittingsperiode van vier jaar:  

De heer K. Hoogeland, voorzitter  

De heer R. Schmitt, secretaris  

M. Lepeltak, penningmeester  

De heer C. Willfert, lid  

De heer J. Brasser, lid  

De heer S. Samsoedien, lid 

 

Besluit: 

Het college besluit; 

1. Overeenkomstig het gedane voorstel; 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze met tussenkomst van de griffier in handen te 

stellen van de gemeenteraad. 

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

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

- Klimaatgelden. 

- Herontwikkeling centrumgebied; aanleg van rotondes. Het college maakt daarbij een 

keuze voor een alternatief scenario. 
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- Op het taakgebied heeft een integraal overleg plaatsgevonden ten behoeve van het 

stellen van prioriteiten.   

  

6. Opvang vluchtelingen Oekraïne: 

De actualiteit wordt besproken.  

 

7. Lange-termijnagenda: 

Geen actuele ontwikkelingen.  

 

8. Mededelingen:  

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

9. BUCH-samenwerking:  

- BUCH-bestuursvergadering 12 oktober 2022: college is afwezig. Het bestuur wordt 

daarover per omgaande in kennis gesteld. Het college besluit niet in te stemmen met 

de verwerking van de extra BOA-gelden, zoals verwoord in de tweede firap. Brief aan 

bestuur van de BUCH werkorganisatie: akkoord, doorgeleiden naar het BUCH-

bestuur.  

- Standpuntbepaling college n.a.v. de tweedaagse: met correctie van typefouten 

akkoord, verwerken in een brief en toezenden aan het BUCH-bestuur en melden als 

input voor de opstelling van de bestuursopdracht. 

- De burgemeester en wethouder Kloosterman zullen de informele BUCH-bijeenkomst 

van aanstaande vrijdag bijwonen. Indien mogelijk schuift wethouder Oud iets later 

aan.   

 

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

- Brief stand van zaken uitvoering MRA Agenda: voor kennisgeving aangenomen, kan 

door naar de raad.  

- Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 63: voor kennisgeving 

aangenomen, kan door naar de raad.  

- RIB energie-armoedebeleid: met tekstuele aanpassingen akkoord. Mandaat en 

machtiging aan wethouder Oud tot tekstuele aanpassing.  

 

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

- Het college stelt de beantwoording van de door de fractie Uitgeest Lokaal gestelde 

vragen over de plaatsing van noodlokalen ten behoeve van de Binnenmeerschool vast.  

 

12. Communicatie: 

Geen actuele ontwikkelingen.  

 

13. Rondvraag: 

- Gevraagd wordt naar de stand van zaken rond de brief van een omwonende over 

vermeende overlast c.a. bij de school De Wissel.  

- Vogelgriep en de plaatsing borden ter verwijzing naar alternatieve verkeersroutes.  

- Gestutte woning aan de Middelweg.  

 

Kennis wordt genomen van de volgende presentaties: 

- Van 13:00 tot 14:00 uur: presentatie woningbouwprogramma’s Uitgeest door de 

ambtelijke ondersteuners. 

- Van 14:00 tot 15:00 uur: presentatie update concept over beleid circulaire economie 

door ambtelijke ondersteuner. 
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Aldus vastgesteld van de vergadering van het college 

van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

 

Peter Schouten   Sebastiaan M. Nieuwland 


