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Besluitenlijst 

van de digitale vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 18 oktober om 10.00 uur. 
 

 

Aanwezig: 

- Wethouder 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. 11 oktober 2022: 

Naar aanleiding van stelt het college vast dat diens bevoegdheid ten aanzien van de 

raadsinformatiebrief van Zaffier niet zo ver gaat dat het deze informatie vaststelt, maar dat de 

bevoegdheid zich beperkt tot het kennisnemen van en het doorgeleiden van de informatie naar 

de raad.  

 

3. Uitnodigingen (div. bijlagen):  

- Uitnodiging ledenlunch OV IJmond – donderdag 27 oktober 2022: Wethouder 

Kloosterman, onder voorbehoud.  

- Uitnodiging BeterBusiness: ontmoeting nieuwe eigenaren - vrijdag 2 december 2022: 

geen deelname.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 094794 

Weth. Schouten 

Openbaar  

Onderwerp:  Ontwerpbestemmingsplan Assum naast 5a 

Korte omschrijving:  

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Assum naast 5a’ voorziet in de mogelijkheid om op de percelen ten 
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zuidoosten van de woning Assum 5a drie vrijstaande woningen te realiseren. Dit is een uitwerking van 

de stedenbouwkundige visie/ beeldkwaliteitsplan op de noordzijde van Assum waar het college eerder 

mee heeft ingestemd. Geadviseerd wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

 

Advies:  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Assum naast 5a’. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Assum naast 5a’ ter bespreking aan te bieden aan de Commissie 

RO. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Assum naast 5a’ na bespreking in de Commissie RO ter inzage 

te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure. 

4. Bijgevoegde planschadeovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4B Z22 093697 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp:  Vier water gerelateerde verordeningen 

Korte omschrijving:  

Vier nieuwe verordeningen worden aan het college voorgelegd: 

1. Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Uitgeest 2023 

2. Aansluitverordening Uitgeest 2023 

3. Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Uitgeest 2023 

4. Verordening hemelwaterberging Uitgeest 2023 

 

Dat heeft de volgende doelen: 

 Meer duidelijkheid over wat er wel en niet mag met je particuliere rioolhuisaansluiting en bij 

rioolverstoppingen 

 Beter functioneren van het riool, en dat is goed voor de volksgezondheid, het milieu en de 

waterkwaliteit. 

 Toekomstgerichte en klimaatadaptieve regels 

 

Advies:  

1. In te stemmen met de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Uitgeest 2023 en deze ter 

vaststelling aan te bieden aan de raad. 

2. In te stemmen met de Aansluitverordening Uitgeest 2023 en deze ter vaststelling aan te bieden aan 

de raad. 

3. In te stemmen met de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Uitgeest 2023 en 

deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 

4. In te stemmen met de Verordening hemelwaterberging Uitgeest 2023 en deze ter vaststelling aan te 

bieden aan de raad. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. Overeenkomstig de voorstellen gedaan onder 1, 2 en 4; 

2. De besluitvorming aan te houden ten aanzien van het voorstel gedaan onder 3, dat ziet op de 

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Uitgeest 2023, een en ander ten 

behoeve van nader overleg met het vakteam; 

3. Tot tekstuele aanpassing van het raadsvoorstel, in die zin dat de juiste portefeuillehouder wordt 

vermeld.  
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4C Z22 086658 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp:  Locatiekeuze tijdelijke woningen 

Korte omschrijving: 

In het Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026 heeft de raad het college opdracht gegeven om nog 

één alternatieve locatie te onderzoeken voor plaatsing van tijdelijke woningen en deze locatie af te 

wegen tegen de locatie Zienlaan. De locatie Benesserlaan is definitief. De te maken afweging gaat 

tussen de locaties Zienlaan en Haverkamplaan. In bijgevoegde memo worden de belangen die op beide 

locaties spelen inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om de kwestie te bespreken in de Commissie 

RO en de Commissie om een keuze te vragen, waarbij bijgevoegde Memo als startpunt voor de 

beraadslagingen kan gelden. Daarna kan het college, mede aan de hand van de input vanuit de 

Commissie, een afgewogen besluit nemen voor een tweede locatie voor tijdelijke woningen, naast de 

locatie Benesserlaan. 

 

Advies: 

1. In te stemmen met bijgevoegde Memo locatiekeuze tijdelijke woningen. 

2. Deze memo ter bespreking aan te bieden in de Commissie RO. 

3. Omwonenden van beide locaties te informeren door middel van bijgevoegde brief. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. Tot tekstuele aanpassing van het memo; 

2. Wethouder Schouten mandaat en machtiging te verlenen tot het vaststellen en doorvoeren van 

de tekstuel aanpassingen.  

 

 

4D Z22 094174 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp:  RES-monitor Noord-Holland Noord 

Korte omschrijving:  

RES-monitor Noord-Holland Noord. 

 

Advies:  

1. Kennis te nemen van de eerste monitor Regionale Energiestrategie (RES). 

2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief en toezending van de monitor te  

        Informeren. 

3. In te stemmen met het persbericht. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4E Z22 094508 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp:  Middelen Leerbaarheidstoets Inburgering 

Korte omschrijving: 

Bij alle inburgeringsplichtigen moet volgens de Wet inburgering 2021 (verplicht) de brede intake en 

leerbaarheidstoets worden afgenomen. In het gemeentefonds zijn extra middelen beschikbaar gesteld 

voor uitvoering van de leerbaarheidstoets. Voor het jaar 2022 hebben de gemeenten uit de Regio 

Alkmaar de afspraak met WNK Personeelsdiensten dat zij de leerbaarheidstoets afnemen. Het college 

wordt gevraagd de middelen voor de leerbaarheidstoets, die de gemeente via het gemeentefonds heeft 

ontvangen, gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de leerbaarheidstoets door WNK 

Personeelsdiensten in 2022 en door Zaffier in 2023. 
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Advies:  

De middelen voor de leerbaarheidstoets, die de gemeente via het gemeentefonds heeft ontvangen, 

gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de leerbaarheidstoets door WNK 

Personeelsdiensten in 2022 en door Zaffier in 2023. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4F Z22 092560 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief stand van zaken leerlingenvervoer  

Korte omschrijving: 

Het leerlingenvervoer is sinds 1987 gedecentraliseerd. Gemeenten zijn sindsdien verplicht een regeling 

vast te stellen, op basis waarvan (onder bepaalde voorwaarden) ouders van leerlingen aanspraak kunnen 

maken op de bekostiging van de vervoerkosten van de leerling naar school. Vanaf 1 augustus2022 is er 

na een aanbestedingsprocedure een nieuw contract gegund aan vervoerder Willemsen de Koning. Het is 

advies is om de raad te informeren over de knelpunten die op dit moment spelen en de acties die door 

gemeente hierop genomen zijn. 

 

Advies:  

In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief over de huidige stand van zaken in de 

uitvoer van het leerlingenvervoer. 

 

Besluit: 

Het college besluit de besluitvorming aan te houden tot de vergadering van volgende week.  

 

 

4F Z22 095018 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp:  Tervisielegging Nota Omgevingskwaliteit 

Korte omschrijving: 

De Nota Omgevingskwaliteit is gereed voor tervisielegging. De nota gaat de bestaande welstandsnota 

vervangen en is als beleidsdocument geactualiseerd en voorbereid op de Omgevingswet. 

 

Advies:  

Het concept van de Nota Omgevingskwaliteit vrij te geven voor tervisielegging. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

Op hoofdlijnen wordt de bestuurlijke voortgang van de navolgend kerndossiers besproken: 

- Herinrichting dorpspark, waarbij wordt besloten tot het toevoegen van een overweging 

aan de concept bruikleenovereenkomst; 

- Zwembad De Zien; 

- Opnieuw uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

 

6. Opvang vluchtelingen Oekraïne: 

Geen actuele ontwikkelingen.   
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7. Lange-termijnagenda: 

- Het college besluit overeenkomstig de voorstellen, gedaan in de zogenoemde 

ambtelijke oplegger.  

- Besloten wordt om via de voorzitter in het Presidium aandacht te vragen voor de 

agendering einde dit jaar, waarbij in de maand december.  

- Besloten wordt navraag te doen naar de urgentie tot bespreking van het rapport van de 

rekenkamercommissie, dit naar aanleiding van het recente bestuurlijk overleg met de 

rekenkamercommissie.  

 

8. Mededelingen:  

- Geheimhouding op dossier Bestuursovereenkomst Intenties Samenwerking NOVEX 

Schipholregio Schiphol: het college besluit de in de vergadering van 7 oktober jl. op 

dit dossier gelegde geheimhouding op te heffen met terugwerkende kracht tot het 

moment waarop de publicatie over het sluiten van deze overeenkomst heeft 

plaatsgevonden (11 oktober 2022).   

 

9. BUCH-samenwerking:  

De secretaris wordt gevraagd tot het instellen van een overlegstructuur ter inhoudelijke 

voorbereiding op de vergaderingen van het BUCH-bestuur.  

 

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

Geen actuele ontwikkelingen.  

 

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

Het eerste concept van schriftelijke beantwoording van de technische vragen begroting 2023 

wordt besproken. Vaststelling van de beantwoording is voorzien in de ingelaste vergadering, 

aanstaande donderdag 20 oktober.   

 

12. Communicatie: 

Gesproken wordt over: 

- De noodzaak van voorafgaande communicatie bij ingrepen in de openbare ruimte, 

zoals wegafsluitingen en –omleidingen; 

- Het bijwonen van de opening peuteropvang Cornelisschool d.d. 24 november 

aanstaande, waarbij het college besluit dit moment te doen laten ondersteunen door 

het team communicatie.  

 

13. Rondvraag  

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

 

Van 13.00 tot 14.00 uur wordt kennisgenomen van de door behandelend adviseur digitaal 

verzorgde presentatie ‘Lokale detailhandelsvisie’.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college 

van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

Peter Schouten    Sebastiaan M. Nieuwland 


