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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 25 oktober om 10.30 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: 

Het college stelt de agenda vast. 

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijsten 

a. d.d. 18 oktober 2022 en 

b. d.d. 20 oktober 2022. 

  Het college stelt de besluitenlijsten vast.  

 

3. Uitnodigingen  

- Uitnodiging energievisie - 7 november 2022: wethouder Schouten.  

- Politiehunt: burgemeester en wethouder Oud. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 086843 

Burgemeester 

Openbaar  

Onderwerp: Jaarverslag 2021, begroting 2023, eerste bestuursrapportage 

2022 Veiligheidsregio Kennemerland  

Korte omschrijving:  

Het vastgestelde jaarverslag 2021, de vastgestelde begroting 2023 en de eerste bestuursrapportage 2022 

van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voor kennisgeving aannemen en de gemeenteraad 

hierover informeren middels een raadsinformatiebrief. 

 

Advies:  
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1. het vastgestelde jaarverslag 2021 en de vastgestelde programmabegroting 2023-2026 van de 

Veiligheidsregio Kennemerland, met de reacties op de regionaal ingediende zienswijzen, ter 

kennisgeving aan te nemen;  

2. de eerste bestuursrapportage 2022 van de Veiligheidsregio Kennemerland ter kennisgeving aan 

te nemen; 

3. de gemeenteraad te informeren over deze documenten middels een raadsinformatiebrief. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig de gedane voorstellen 1 en 2; 

2. tot tekstuele aanpassing van de raadsinformatiebrief, middels een correctie op data.  

 

 

4B Z22 096989 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Collegevoorstel Plan van Aanpak verkenning OER A9, A5, 

A22, A2 & A1 

Korte omschrijving:  

De gemeente Uitgeest, Rijkswaterstaat, het Rijkvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, de provincie Noord-Holland en 11 andere omliggende gemeenten starten per 26 oktober in 

het kader van het Rijksprogramma ‘Opwek Energie op Rijksvastgoed’ (OER) met de volgende fase van 

het programma OER: de verkenning.  

 

De opwek van hernieuwbare energie langs Rijkswegen is onderdeel van de in juni 2021 vastgestelde 

RES 1.0. 

 

Advies:  

1. het ‘plan van aanpak verkenning OER A9 A5 A22 A2 A1’ vast te stellen; 

2. in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring als startsignaal voor de 

verkenning; 

3. de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief en toezending van het plan van 

aanpak en bijlagen te informeren en bijgevoegd persbericht te verzenden. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. 

 

 

4E 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 overeenkomstig het gedane voortel.  
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DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

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

- Brief aan fractievoorzitters over school De Wissel; 

- Zonneweide nabij Limmerkoog; 

- Nieuwbouw zorgcentrum Geesterheem;  

- Rijksgelden ter uitvoering van het klimaatakkoord.  

 

6. Opvang vluchtelingen Oekraïne:  

- Voorstel over een concrete locatie is in voorbereiding ten behoeve van de vergadering 

van volgende week; 

- Taakveld opvang Oekraïense vluchtelingen wordt vanwege de crisisafschaling binnen 

de VRK overgeheveld van de portefeuille van de burgemeester naar de portefeuille 

van wethouder Schouten.  

 

7. Lange-termijnagenda: 

- Het college neemt kennis van de aangepast termijnkalender Uitgeest, zoals die 

hedenavond aan de vergadering van het Presidium zal worden voorgelegd.   

 

8. Mededelingen:  

Mededelingen over: 

- Sportvelden;  

- De Landelijke Stuurgroep Interventieteams 2017, waarbij alsnog en in navolging van 

de BUCH-partners wordt besloten om aan te sluiten bij het daaraan ten grondslag 

liggende convenant. De burgemeester zal het aanstaande overleg d.d. 27 oktober 

bijwonen. 

 

9. BUCH-samenwerking:  

- Het gesprek om 12.00 uur met het MT-BUCH over het collegewerkprogramma wordt 

voorbereidend besproken.  

- De burgemeester koppelt op hoofdlijnen terug uit de BUCH-vergadering van 

hedenochtend.  

 

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

- Wethouder Oud zal het aanstaande werkbezoek Halte Werk/Zaffier bijwonen.  

- Ter voorbereiding op het door wethouder Oud bij te wonen “Afstemmingsoverleg 

portefeuillehouders Zaffier”, d.d. donderdag 27 oktober aanstaande, wordt ten aanzien 

van een drietal daarin aan de orde komende ambtelijke memo’s standpunt bepaald. 

 

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

- De vragen van fractie VVD m.b.t. dossier geluidsoverlast Schiphol worden besproken.  

- Wethouder Kloosterman zal wegens privé-omstandigheden niet aanwezig zijn tijdens 

de aanstaande raadsvergadering.  

 

12. Communicatie: 

- Vanuit het project herontwikkeling centrumgebied wordt de behoefte aan het in 

voorkomende gevallen snel kunnen communiceren over de actualiteit besproken. Het 

college stelt daarbij vast dat het in voorkomende gevallen kiezen voor een 

pragmatische insteek in die behoefte kan voorzien.  
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13. Rondvraag. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van  

burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022 

 

 

 

 

De secretaris,     De burgemeester,  

Peter Schouten.    Sebastiaan M. Nieuwland  


