
1 

 

 
 

Besluitenlijst 

van de extra vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 20 oktober om 13.00 uur 
 

Aanwezig: 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder R. Oud   

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

- Gemeentesecretaris P. Schouten 

 

Afwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening: 

Het college stelt de agenda vast.  

 

2. Bespreekstuk: 

 

2A 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. 
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Besluit d.d. 18 oktober 2022: 

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.  

 

Het college besluit: 

1. In vervolg op het hierboven verwoorde besluit van 18 oktober 2022, in te stemmen met de 

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Uitgeest 2023, met dien verstande dat 

sub 2 van artikel 2 wordt geschrapt, onder gelijktijdige vernummering van de subleden; 

2.  Deze verordening ter vaststelling aan te bieden aan de raad.  

 

3. Informatief: 

3B.  Vaststelling beantwoording technische vragen met betrekking tot de begroting 2023-

2026:  

Met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen besluit het college: 

 tot vaststelling van de schriftelijke beantwoording van de technische vragen; 

 deze tekstuele aanpassingen staande de vergadering door te voeren in de 

conceptbeantwoording die als bijlage is gevoegd bij het mailbericht van 

wethouder Kloosterman d.d. 20 oktober 2022, om 23.07 uur; 

 de vastgestelde beantwoording met tussenkomst van de griffier door te 

geleiden naar de raad.  

 

3C:  Slaan eerste paal nieuwbouw bibliotheekterrein. 

 Het college besluit oud-wethouder J. Brouwer uit te nodigen voor met mede 

slaan van de eerste paal.  

 Het college stelt de beantwoording vast van de vraag van het NHD over de 

OZB. 

 

3D. Dossier Hermans/De Wissel:  

Het college besluit de behandeling van dit agendapunt door te schuiven naar de 

vergadering van volgende week.  

 

 

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  


