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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 29 november om 10.00 uur 
 

 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder R. Oud 

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman, afwezig van 11.45 – 13.00 uur.  

- Gemeentesecretaris P. Schouten 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL A: ALGEMEEN 

 

1. Opening: 

Het college stelt de agenda vast en maakt aansluitend kennis met de nieuwe (tijdelijke) 

communicatieadviseur.  

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 22 november 2022: 

Het college stelt de besluitenlijst vast.  

 

3. Uitnodigingen:  

- Uitnodiging afscheid waarnemend burgemeester Heldoorn (Heemskerk) d.d. 9 

december 2022: voltallig college, waarbij wethouder Schouten onder voorbehoud.  

- Uitnodiging installatie dhr. Luijten als burgemeester van Heemskerk d.d. 15 december 

2022: geen deelname vanwege raadsvergadering.  

- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Provincie NH d.d. 12 januari 2023: voltallig college. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 096638 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Gedragscode raad, burgemeester en wethouders 

procesafspraken handhaving integriteit 

Korte omschrijving:  

Het advies betreft het voorstellen aan de raad tot het vaststellen van een Gedragscode integriteit 

volksvertegenwoordigers, een Gedragscode integriteit burgemeester en de wethouders, en procesafspraken 

handhaving integriteit van het gemeentebestuur. 
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Advies:  

De raad voor te stellen om vast te stellen:  

1. de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Uitgeest 2022.  

2. de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Uitgeest 2022. 

3. de Procesafspraken handhaving integriteit van het gemeentebestuur van de gemeente Uitgeest 

2022. 

 

Besluit: 

Het college besluit, in afwijking van het ambtelijk advies, beide gedragscodes, voorafgaand aan het doen 

van een voorstel tot vaststelling, beeldvormend voor te leggen aan de raad. 

 

 

4B Z22 101235 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Annotatie VNG ALV 2 december 2022. 

Korte omschrijving:  

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de geadviseerde beslissingen op de agendapunten zoals die 

aan de orde komen tijdens de Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) van vrijdag 2 

december 2022 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast wordt het college gevraagd de 

heer S. Nieuwland (burgemeester) te machtigen tijdens deze vergadering namens de gemeente Uitgeest. 

een stem uit te brengen. 

 

Advies: 

1. In te stemmen met de geadviseerde beslissingen op de agendapunten zoals die aan de orde komen 

tijdens de Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten op 2 december 2022. 

2. Burgemeester S. Nieuwland te machtigen tijdens de Najaars ALV namens de gemeente Uitgeest 

een stem uit te brengen. 

3. De gemeenteraad te informeren over de agenda Najaars ALV VNG via de lijst ter inzage gelegde 

stukken. 

 

Besluit: 

1. Het college besluit overeenkomstig de voorstellen gedaan onder 1 en 3, met dien verstande dat de 

staande de vergadering ingebrachte motie Eindhoven over de Omgevingswet niet wordt 

ondersteund en in het verlengde daarvan besluit het college dit richting de VNG middels een 

schriftelijk statement kenbaar te maken.  

2. Wethouder Oud te machtigen tijdens de Najaars ALV namens de gemeente Uitgeest een stem uit 

te brengen.  

 

 

4C Z22 077740 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen Assum tussen 17 en 21. 

Korte omschrijving:  

Op het perceel gelegen tussen Assum 17 en 21 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 

bouwen van een woning. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en een bijbehorende 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Voorgesteld wordt dan ook om namens de raad de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te 

geven en de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Advies:  

1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven namens de raad voor het bouwen van een 

woning op het perceel Assum tussen 17 en 21. 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor ditzelfde bouwplan. 

3. De omgevingsvergunning met de verklaring van geen bedenkingen voor zes weken ter inzage te 
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leggen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

4D Z22 100841 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Verkoopprijzen sociale koopwoningen Limmerkoog. 

Korte omschrijving:  

Het advies is dat de wethouder Wonen in gesprek gaat met de ondernemer/ontwikkelaar om ervoor te 

zorgen dat de anterieure overeenkomst wordt nagekomen. 

 

Advies: 

1. Akkoord te gaan met het voorstel dat de ondernemer/ontwikkelaar de sociale koopwoningen tegen 

een vaste prijs van 200.000 euro (exclusief CPI index alle huishoudens) oplevert conform de 

anterieure overeenkomst. 

2. Wethouder Wonen opdracht te geven om dit in een gesprek met de ondernemer te benadrukken en 

hier een verslag van te maken, welke door beide partijen wordt ondertekend. 

3. Indien ondernemer de gemaakte afspraken niet nakomt hem direct in gebreke te stellen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4E Z22 101131 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Convenant Waterstof en Mobiliteit Noord-Holland. 

Korte omschrijving:  

De provincie Noord-Holland heeft het initiatief genomen een convenant Waterstof en Mobiliteit af te 

sluiten met overheden, transportbedrijven en brandstofleveranciers. Doel hiervan is om minimaal acht 

waterstoftankstations voor zware mobiliteit en voldoende waterstofvoertuigen om deze tankstations te 

voorzien van een gezonde economische grondslag. Als uitvoering van het programma Gezondheid en 

Luchtkwaliteit heeft de gemeente afgesproken om te werken aan schone brandstoffen voor het 

wegtransport. Ook vanuit de doelstelling voor duurzame mobiliteit wordt gestreefd naar schone 

brandstoffen. Het gebruik van waterstof in het transport draagt daarnaast bij aan de CO2-reductie 

doelstelling uit het Nationale Klimaatakkoord en het Lokale Klimaatakkoord, en zo tot een schonere en 

duurzamere IJmond. Het college heeft ingestemd met het Convenant Waterstof en Mobiliteit Noord-

Holland en wethouder Jan Schouten zal deze ondertekenen namens gemeente Uitgeest. 

 

Advies: 

1. In te stemmen met het Convenant Waterstof en Mobiliteit Noord-Holland. 

2. Samen met de andere deelnemers het Convenant Waterstof en Mobiliteit Noord-Holland te 

ondertekenen. 

3. Wethouder Jan Schouten hiertoe te mandateren. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4F Z22 101133 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Routekaart Energietransitie bedrijventerrein Uitgeest-Noord. 

Korte omschrijving:  

GreenBiz IJmond heeft een Routekaart Energietransitie opgesteld voor het bedrijventerrein Uitgeest-
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Noord om zicht te krijgen op de maatregelen die nodig zijn om te groeien naar een klimaatneutrale 

bedrijventerrein. Hiervoor is in kaart gebracht hoe de energievraag zich ontwikkelt en welk deel van de 

energiebehoefte op het eigen bedrijventerrein kan worden bespaard of geproduceerd. Indien de 

gebouwverwarming aardgasvrij moet worden, komt er bij elektrificatie een enorme elektriciteitsvraag bij. 

Ook de elektrificatie van de mobiliteit geeft een extra elektriciteitsvraag. Netcongestie is echter op dit 

moment al een structureel probleem. GreenBiz IJmond heeft opdracht gegeven namens de gemeente 

Uitgeest en met subsidie van de provincie Noord-Holland om door middel van een haalbaarheidsstudie is 

te bepalen welke 'slimme oplossingen' er zijn om de huidige netcongestie op te lossen en toekomstige 

netcongestie te voorkomen. 

 

Advies: 

1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief Energietransitie bedrijventerrein Uitgeest Noord. 

2. De Raadsinformatiebrief Energietransitie bedrijventerrein Uitgeest Noord te verzenden naar de 

gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4G Z22 099192 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Vaststellen subsidieplafonds- en bedragen 2023. 

Korte omschrijving:  

Ieder jaar stelt uw college, op grond van de Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020 en de Subsidieregeling 

Sport Uitgeest 2020, de hoogte van het subsidieplafond en de subsidiebedragen vast. De raad heeft, met 

het vaststellen van de begroting 2023 op 10 november 2022, bepaald dat de subsidies voor 2023 met 2,4% 

worden geïndexeerd. Wij adviseren u daarom om het subsidieplafond en de - bedragen voor 2023 te 

verhogen met 2,4%. Daarnaast adviseren wij om in de Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020, nu 

gekozen is door het gemeentebestuur om niet te bezuinigingen op subsidies voor sport, kunst en cultuur, 

weer uit te gaan van een subsidiebedrag per lid voor alle leden van een culturele vereniging in plaats van 

alleen een subsidiebedrag per jeugdlid. 

 

Advies:  

1. Voor het jaar 2023 voor jeugdledensubsidies het subsidieplafond vast te stellen op € 24.242 op 

grond van artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020. De verdeling vindt 

plaats conform de in de Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020 opgenomen verdelingsregels. 

2. Voor het jaar 2023 het subsidiebedrag per deelnemend lid van een sportvereniging die het voor 

inwoners van Uitgeest met een beperking mogelijk maken om te sporten vast te stellen op € 85,61 

op grond van artikel 5, derde lid, van Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020. 

3. De wijziging van de Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020 vast te stellen. 

4. Voor het jaar 2023 het bedrag per lid van culturele verenigingen vast te stellen op € 11,07 op 

grond van artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020. 

5. Voor het jaar 2023 voor de Stichting Opleiding Amateurmusici het bedrag per deelnemend lid vast 

te stellen op € 256,82 op grond van artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 

2020. 

 

Besluit: 

Het college besluit de besluitvorming aan te houden ten behoeve van nader overleg met het vakteam.   

 

 

4H Z22 098817 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Subsidieoverzicht 2022. 

Korte omschrijving:  

De aanleiding van dit subsidieoverzicht is dat de Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat het 



5 

 

college de raad onvoldoende informeert over de inzet van het beleidsinstrument subsidie. U heeft 

daarom besloten de raad ieder jaar te informeren over de inzet van het beleidsinstrument subsidies. Het 

doel van Subsidieoverzicht is om het gemeentebestuur inzicht te geven in de verstrekte jaarlijkse 

subsidies voor 2022 voor regelingen die vallen onder de programma’s Een sociale en vitale gemeente en 

Een aantrekkelijke gemeente. U wordt geadviseerd het Subsidieoverzicht 2022 ter kennisname aan te 

bieden aan de raad. 

 

Advies:  

Kennis te nemen van de genomen besluiten voor het begrotingsjaar 2022 door het Subsidieloket van de 

BUCH-werkorganisatie. Het Subsidieoverzicht 2022 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. Tot tekstuele aanpassing van de inleidende tekst van het subsidieoverzicht; 

2. Wethouder Kloosterman mandaat en machtiging te verlenen tot het bepalen en vaststellen van 

de gewenste tekstaanpassing.  

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

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

- Sporthal De Zien; 

- Bouw sportzaal annex herinrichting dorpspark;  

- Gebiedsinvulling locaties centrumgebied; 

- Bouwhistorisch onderzoek stolp aan de Westergeest. 

       

6. Lange-termijnagenda: 

Geen actualiteit.  

 

7. Mededelingen: 

Mededelingen worden gedaan over de navolgende onderwerpen: 

- Vorm en inhoud kerstboodschap 2022;  

- Planning avond voor de kinderraad.  

- Strooibeleid, waarbij het college besluit er bij Prorail op aan te dringen de 

gevaarzetting bij vorst in de fietstunnel op te lossen.  

 

8. BUCH-samenwerking: 

- Het college neemt kennis van de terugkoppeling van de gemeentesecretaris inzake 

diens inspanningen op het gebied van de dienstverlening op het taakgebied Openbare 

Orde en Veiligheid.  

- Het college besluit de reactie op vraag van de gemeenteraad Castricum over het 

ontslagzaak van de baliemedewerkers, met tussenkomst van de griffier, ter 

kennisneming door te zenden aan de gemeenteraad.  

- De agenda en stukken voor vergadering van het BUCH-bestuur d.d. 6 december 

worden vooralsnog voor kennisgeving aangenomen en besloten wordt deze stukken 

opnieuw te agenderen voor de vergadering van volgende week.  

- Het college besluit in te stemmen met het opschaalmodel aanpak energiearmoede. 

 

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

- Geen actuele ontwikkelingen.  

 

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

- De beeldvormende avond van heden wordt besproken.  

- Het college stelt de projectenlijst ten behoeve van de commissie RO d.d. 6 december 

aanstaande vast.   
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- Het college besluit tot tekstuele aanpassing van de lijst van openstaande toezeggingen 

voor de commissie SAZ.  

- De commissievergadering d.d. 1 december aanstaande wordt besproken.  

 

11. Communicatie:  

- Het persbericht over de boomplantdag d.d. 8 december 2022 wordt vastgesteld.  

- Het persbericht over het slaan van de eerste paal voor de bibliotheeklocatie d.d. 9 

december 2022 wordt vastgesteld.  

- Het artikel Living your dream over de nieuwbouw bibliotheeklocatie wordt 

vastgesteld.  

- Het persbericht over het zetten van de handtekening onder het Manifest MVOI wordt 

vastgesteld.  

 

12. Rondvraag: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

 

- Aansluitend wordt van 13:00 tot 14:00 uur kennis gemaakt met C. Smook, 

Regiomanager Regio Alkmaar, van de Provincie Noord-Holland. 

 

- Hierna wordt van 14.00 tot 15.00 uur gesproken over het onderwerp 

participatie/communicatie in aanwezigheid van de ambtelijk adviseurs. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college 

van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

 

Peter Schouten    Sebastiaan M. Nieuwland 


