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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 27 september 2022 om 9:00 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: 

Het college stelt de agenda vast.  

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 20 september 2022: 

Het college stelt de besluitenlijst vast.  

 

3. Uitnodigingen:  

- Uitnodiging Partnerbijeenkomst Nova College - 5 oktober 2022: Wethouder Oud.  

- Uitnodiging Roel de Wit-lezing - 8 oktober 2022: geen deelname.  

- Uitnodiging Rondleiding Hospice Beverwijk - datum nader te bepalen: voltallig 

college, datum nader te bepalen.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 091489 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021. 

Korte omschrijving:  

Op grond van art. 66 resp. 44 Gemeentewet geldt voor burgemeester en wethouders een plicht tot het 

verrekenen van neveninkomsten. 

 

Advies:  

Vast te stellen dat geen verrekening voor neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Uitgeest hoeft plaats te vinden over verrekeningsjaar 2021. 
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Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4B Z22 092250 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 20212-2024. 

Korte omschrijving:  

Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda, en maakt 

inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De 

Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking. Voor het 

zomerreces is de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 verzonden naar alle deelnemers en hun raden 

en Staten. Dit zodat zij wensen en opvattingen kunnen formuleren, De wensen en opvattingen zijn op 16 

september besproken in het bestuur van de MRA. Het bestuur heeft een reactie opgesteld die op 21 

september jl. in de Algemene vergadering is besproken. Nu wordt aan de MRA-deelnemers de 

definitieve meerjarenbegroting ter instemming voorgelegd. 

 

Advies:  

De raad te adviseren in te stemmen met de Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021-2024. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4C Z22 079460 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Addendum Woondeal Noord-Holland Noord. 

Korte omschrijving: 

Vanaf eind 2021 werkt Regio Noord-Holland Noord aan de uitwerking van de Woondeal Noord-

Holland Noord. De regio brengt in kaart wat de exacte regionale woningbouwopgave is, welke 

infrastructurele maatregelen nodig zijn en wat daarvoor specifiek gebiedsgericht vanuit het Rijk en de 

regio nodig is om deze opgave te realiseren. De regio heeft de resultaten van deze verdieping gebundeld 

in het Addendum van de Woondeal Noord-Holland Noord. 

 

Advies: 

1. In te stemmen met het Addendum bij de Woondeal Noord-Holland Noord. 

2. In te stemmen met de brief ‘Reality-check woningbouw Noord-Holland Noord’ aan de Provincie 

Noord-Holland. 

3. De gemeenteraad te informeren over het Addendum bij de Woondeal Noord-Holland Noord en de 

reality check. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4D Z22 078727 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Ondertekenen vervolg van het MVI Manifest, het Manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-

2025. 
Korte omschrijving:  

Uw college heeft in december 2016 het Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) 

ondertekend. In juni 2017 heeft uw college het bijbehorende MVI Actieplan 2016-2021 vastgesteld. In 

2017 zijn ook Bergen, Castricum en Heiloo aangesloten bij het Manifest MVI. Het Manifest 

Maatschappelijk Opdrachtgeven en Inkopen is de opvolger van het voorgaande Manifest MVI 2016-
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2021. Dit eerdere Manifest is gedurende de looptijd door 182 Nederlandse overheden en andere partijen 

ondertekend. 

 

Advies:  

Te besluiten om in te stemmen om het manifest MVOI te ondertekenen omdat dit aansluit bij de 

doelstellingen van het ambitiedocument Programma Klimaat. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het Manifest Maatschappelijke verantwoord opdrachtgeven en inkopen 2022-

2025; 

2. Het Manifest als bedoeld onder beslispunt 1 te ondertekenen; 

3. Het actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen vast te stellen.  

 

 

4E Z22 069852 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Begroting 2023 gemeente Uitgeest. 

Korte omschrijving: 

Op 10 november staat de begroting 2023 gemeente Uitgeest op de raadsagenda. Daarvoor dient u de 

raad een ontwerp van dat document en een raadsvoorstel- en besluit aan te bieden 

 

Advies:  

1. Akkoord te gaan met de Begroting 2023 gemeente Uitgeest. 

2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en - besluit Begroting 2023 gemeente Uitgeest. 

3. De Begroting 2023 en het raadsvoorstel en -besluit aan te bieden aan de gemeenteraad 

4. De collegewijziging die naar aanleiding van de Begroting 2023 is opgesteld vast te stellen. 

 

Besluit: 

Met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen besluit het college overeenkomstig de gedane 

voorstellen. 

 

 

4F Z22 090834 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma VTH 2022 en jaarverslag VTH 2021. 

Korte omschrijving: 

De wet VTH verplicht ons beleidsdoelen te stellen, jaarlijks vooruit te kijken en terug te kijken op 

vergunningen, toezicht en handhaving. Hiervoor is de ‘Big-8’ ontwikkeld. Ook de Wet ruimtelijke 

ordening verplicht ons bekend te maken hoe uitvoering wordt gegeven aan de bestuursrechtelijke 

handhaving van de regels. De huidige beleidsvisie VTH is opgesteld in 2019 en loopt tot en met 2022 en 

het Uitvoeringsprogramma 2021 is nog niet volledig uitgevoerd. Daarom stellen we met dit besluit het 

Uitvoeringsprogramma VTH 2022 met gelijke inhoud vast als het Uitvoeringsprogramma VTH 2021. 

Tegelijkertijd stellen we het jaarverslag 2021 vast. Bijgaande jaarrapportage beschrijft de wijze waarop 

de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken zijn ingevuld. De colleges van Bergen, Uitgeest, 

Castricum en Heiloo stellen een gezamenlijk programma vast om slagvaardiger en efficiënter te kunnen 

werken. 

 

Advies:  

1. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 ook voor 2022 vast te stellen. 

2. Het Jaarverslag 2021 vast te stellen. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. Overeenkomstig de gedane voorstellen;  
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2. Het vakteam te verzoeken uiterlijk 1 december aanstaande de uitgangspunten/kaders voor het 

uitvoeringsprogramma 2023 voor te leggen, onderbouwd met een prioriteitenstelling en een 

overzicht van benodigde middelen.  

 

a. Van 12.00 uur – 13.00 uur biedt het college aan het Management Team van de BUCH-

werkorganisatie de uitwerking van het Samenwerkingsakkoord “Sterk in Samenwerken!” aan; 

b. Van 13.30 uur – 14.30 uur: brengt het college een bezoek aan Cornelisschool.  

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

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

- Herinrichting centrumgebied. 

 

6. Lange-termijnagenda:  

Geen actualiteit.  

 

7. Mededelingen:  

Over de navolgende onderwerpen worden mededelingen gedaan c.q. wordt gesproken. 

a. Het programma van het ambtsbezoek dat de Commissaris van de Koning op 28 

september aanstaande aan de gemeente Uitgeest brengt.  

b. Kennis wordt genomen van de VNG-ledenbrief met daarin de bekendmaking van 

de voordrachten ter invulling van de vacatures in het VNG-bestuur en de 

commissies.  

c. Sporthal De Zien. 

 

8. BUCH-samenwerking: 

a. Met complimenten wordt ingestemd met het memo aanpak Energiearmoede.  

b. De aankomende bijeenkomst van de vier BUCH-colleges wordt besproken, 

waarbij koers en standpunt wordt bepaald.  

 

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

- De Indexatiebrief Regietafel Kadernota 2024 wordt voor kennisgeving aangenomen.  

- Het verslag van de vergadering van de Stuurgroep Focusagenda wordt voor 

kennisgeving aangenomen.   

 

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

a. Het college besluit de projectenlijst RO t.b.v. commissie RO van 4 oktober 2022 

vast te stellen.  

b. De agenda’s van de aankomende vergaderingen van de commissie worden 

besproken  

c. De opiniërende bespreking van het schetsontwerp van de vernieuwbouw van de 

Binnenmeerschool is door het Presidium geagendeerd voor de maand november.   

 

11. Communicatie: 

Geen actualiteit.  

 

12. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van  

burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

Peter Schouten    Sebastiaan M. Nieuwland 




