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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 13 december 2022 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: 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 6 december 2022: 

Het college stelt de besluitenlijst vast.  

 

3. Uitnodigingen:  

a. Uitnodiging Algemeen Bestuursvergadering RPAnhn - 16 december 2022:  

Het college besluit te bevorderen dat Uitgeest wordt vertegenwoordigd in de 

persoon van de wethouder van Bergen.  

b. Uitnodiging Bestuursconferentie Hollandse Waterlinies Noord-Holland - 26 

januari 2023: geen bestuurlijke deelname.  

c. Uitnodiging Samen zetten we de koers voor het landelijk gebied in Noord-

Holland - 2 februari 2023: wethouder Schouten.  

d. Uitnodiging Kindcentrum Cornelis - Aanbieden fietsje en opening Kindcentrum 

Cornelis: het college besluit: 

- tot overhandiging van een cadeau tijdens de officiële opening en daaraan een 

persmoment te koppelen; 

- te bevorderen dat ook de raadsleden voor de officiële opening worden 

uitgenodigd.  

_____________________________________________________________________________ 
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DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 102739 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Vaststellen raadsinformatiebrief stand van zaken ‘Samen 

Sterk’. 

Korte omschrijving:  

Via bijgaande raadsinformatiebrief willen we de raden informeren over de stand van zaken en het vervolg. 

 

Advies:  

1. Kennis te nemen van de stand van zaken Samen Sterk zoals verwoord in bijgaande 

raadsinformatiebrief 

2. Het 213a onderzoek - de evaluatie van de BUCH werkorganisatie - af te ronden en de aansturing 

over te dragen aan het BUCH bestuur 

3. Vaststellen van de raadsinformatiebrief en deze aan de raden te versturen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. 

 

 

4C Z22 101787 

Weth. Schouten 

Openbaar  

Onderwerp: Jaarplan 2023 van prestatie afspraken 2021-2024. 

Korte omschrijving:  

Het jaarplan 2023 gaat over hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de realisatie van de ambities en 

doelen uit de prestatieafspraken 2021-2024. In het jaarplan 2023 staan alle maatregelen en bijbehorende 

investeringen die in 2023 gepland zijn door Kennemer Wonen. Het is dus een concreet 

activiteitenprogramma. Het jaarplan 2023 wordt aan de raad gestuurd ter kennisname. 

 

Advies: 

1. Het jaarplan 2023 vast te stellen. 

2. De stukken ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad via de bijgevoegde brief aan de raad. 

3. De wethouder wonen te mandateren om namens het college het jaarplan te ondertekenen. 

 

Besluit: 

Het college besluit tot aanscherping van de conceptprestatieafspraken en de stukken daarom nog niet aan 

te bieden aan de gemeentreraad.  

 

 

4F Z22 071903 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Fiscaal Beleidskader de BUCH. 

Korte omschrijving:  

Op 31 oktober 2022 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest met alle portefeuillehouders Financiën, 

concerncontroller en gemeente controllers. Onderwerp van de bijeenkomst was o.a. de Belasting onvenant. 

In deze bijeenkomst is door alle aanwezigen toegezegd dat we voor de vier gemeenten en de BUCH een 

Convenant Horizontaal Toezicht per 1-1-2023 willen afsluiten. Doordat de Belastingdienst vanaf 2020 

strengere voorwaarden stelt aan het convenant, zijn de looptijd van de bestaande convenanten eindigend 

per 31-12-2022. De gemeente Uitgeest heeft in het verleden geen convenant afgesloten. Vanaf 

1 januari 2023 gelden de nieuwe convenanten. Voorwaarden om deze convenant af te kunnen sluiten is 

o.a. dat de BUCH een Fiscaal Beleidskader heeft vastgesteld. Voor u ligt het Fiscaal Beleidskader de 

BUCH. Dit beleidskader wordt door bestuur BUCH en de vier gemeenten vastgesteld. 

 

Advies: 
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1. Akkoord te gaan met het afsluiten van een Convenant Horizontaal Toezicht per 1-1-2023. 

2. Het Fiscaal Beleidskader de BUCH vast te stellen. 

 

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: 

- Spreidingswet opvang asielzoekers; locaties, waarbij het college besluit dit onderwerp 

hedenavond ter bespreking voor te leggen aan de vergadering van het Presidium. 

- Inrichting dorpspark, waarbij het college besluit de ingezette koers te vervolgen. 

- Opvolging recente kennismaking met mevrouw C. Smook, provinciaal regiomanager 

Alkmaar.   

 

6. Lange-termijnagenda:  

Het college besluit bij het Presidium te bevorderen dat tot een gewijzigde opzet van de 

termijnkalender wordt gekomen.  

 

7. Mededelingen:  

Mededelingen worden gedaan over c.q. kennis wordt genomen van de navolgende 

onderwerpen: 

- Nieuwsbrief Metropoolregio Amsterdam november 2022, waarbij besloten wordt deze 

voor kennisgeving aan te nemen. 

- Overzicht nieuwe Woo-verzoeken november 2022, waarbij besloten wordt het 

overzicht voor kennisgeving aan te nemen. 

- Opvolging gemeentesecretaris, inclusief de communicatie. 

- Gesprek met de organisatoren van de succesvol verlopen Kerstmarkt van afgelopen 

weekeinde. 

- Verkoopprijzen sociale woningen Limmerkoog, waarbij het college besluit in te 

stemmen met het door wethouder Schouten behaalde onderhandelingsresultaat, met 

dien verstande dat dit resultaat ter finale besluitvorming wordt voorgelegd, aan de 

hand van de te vragen schriftelijke bevestiging door de ontwikkelaar van de gemaakte 

afspraken. 

- Door wethouder Schouten bijgewoonde bijeenkomst over de RES. 

- Woningbouwplan voormalige tandartsenpraktijk aan de Benesserlaan. 

- Rotondes in de Uitgeesterweg. 

- Voedselbank.  

 

8. BUCH-samenwerking: 

De actualiteit wordt besproken, waarbij het college kennis neemt: 

- van de terugkoppeling door wethouder Kloosterman uit de extern ondersteunde 

werkgroep uit het BUCH-bestuur, belast met de formulering van de Bestuursopdracht, 

waartoe is besloten tijdens de in oktober gehouden zogenoemde tweedaagse van de 

gezamenlijke colleges;  

- van de terugkoppeling door wethouders Kloosterman uit de laatstgehouden 

vergadering van het BUCH-bestuur.  

 

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

- Het college besluit de verslagen van de focusoverleggen Regio Alkmaar voor 

kennisgeving aan te nemen.  

- Het college neemt kennis van de terugkoppeling door de wethouders Kloosterman en 

Oud uit de AB-vergadering van de gemeenschappelijke regeling Zaffier.  
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10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad: 

- Het college neemt kennis van de voor het college relevante procesbesluiten van het 

Presidium ten aanzien van de politieke agenda’s. 

 

11. Communicatie: 

De navolgende onderwerpen worden besproken: 

- Opvolging van de gemeentesecretaris, waarbij door de voorzitter wordt gevraagd om 

uiterlijk einde deze week aan te geven of met het opgestelde concept BUCH.mett-

bericht kan worden ingestemd.  

- Heisessie college d.d. 20 december aanstaande, waarbij door het college wordt 

ingestemd met het programma, met dien verstande dat in het programma een moment 

wordt ingeruimd voor de strategisch communicatieadviseur voor het geven van een 

mondelinge toelichting op de door haar op te stellen onderbouwing van het Dashboard 

woningbouwprogrammering Uitgeest.  

- Profilering college, waarbij het college besluit het door de strategisch 

communicatieadviseur opgestelde conceptprofiel in een afzonderlijke sessie met haar 

te bespreken.  

 

12. Rondvraag: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

van burgmeester en wethouders d.d. 3 januari 2023. 

 

De loco gemeentesecretaris,   De burgemeester,  

 

 

Denan Slatina    Sebastiaan M. Nieuwland 

 

 

  


