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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 6 december 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. 29 november 2022:     

  Met inachtneming van een tekstuele aanpassing stelt het college de besluitenlijst vast.  

 

3. Uitnodigingen:  

Het college besluit voltallig het medeleven te betuigen aan de familie in verband met het 

overlijden van de echtgenote van raadslid Weijers.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 101325 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Uitgeest instemmen Jaarcijfers 2021 van HVC 

AandeelhoudersEnergie B.V. 

Korte omschrijving:  

Gemeente Uitgeest als Inbestedende Dienst dient het stemformulier te gebruiken om hen stem uit te 

brengen op de Jaarcijfers 2021 van HVC AandeelhoudersEnergie B.V. 

 

Advies:  

In te stemmen met de Jaarcijfers 2021 van HVC AandeelhoudersEnergie B.V. en dat de heer F. Post 

(domeinmanager BOR) het stemformulier ondertekent als rechtsgeldige vertegenwoordiger voor 
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Gemeente Uitgeest. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Jaarcijfers 2021 van HVC AandeelhoudersEnergie B.V; 

2. De Domeinmanager BOR te machtigen het stemformulier te ondertekenen als rechtsgeldig 

vertegenwoordiger van de Gemeente Uitgeest. 

 

 

4B Z22 100637 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Bestuurlijke reactie regio Alkmaar concept energievisie. 

Korte omschrijving:  

Deze Energievisie heeft ten doel om inzicht te geven in de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de 

regio Noord-Holland Noord, die gevolgen hebben voor het energiesysteem en schetst de strategie, keuzes 

die in deze regio gemaakt kunnen worden en een bijbehorend afwegingskader. De provincie vraagt de 

gemeenten om een reactie op de concept-Energievisie. Deze reactie vindt u in de bijlage. 

 

Advies: 

De reactie op de concept-Energievisie vast te stellen en deze te delen met de provincie. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4D Z22 098817 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Subsidieoverzicht 2022. 

Korte omschrijving:  

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

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. Met inachtneming van een tekstuele aanpassing in de inleiding overeenkomstig het gedane 

voorstel; 

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

gewenste tekstuele aanpassing als bedoeld onder beslispunt 1; 

3. Overeenkomstig de voorstellen gedaan in het in de vergadering van 29 november 2022 

aangehouden voorstel Z22 099191 “Vaststellen subsidieplafonds en –bedragen 2023”.  

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

Op hoofdlijnen wordt de bestuurlijke voortgang van de navolgende (kern)dossiers besproken: 
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- Herinrichting dorpspark.  

- Opvolging gemeentesecretaris, waarbij het college besluit: 

 tot tijdelijke aanstelling van een gemeentesecretaris a.i. en daartoe de staande  

de vergadering overlegde overeenkomst aan te gaan en daaraan verbonden 

financiële consequenties te verwerken in de 1ste firap 2023; 

 in de vergadering van volgende week de wijze van communiceren en de 

inhoud er van te bepalen.    

- Locaties voor grootschalige opvang van asielzoekers, waarbij: 

 kennis wordt genomen van de terugkoppeling door de gemeentesecretaris uit 

het regionaal Overleg Gemeentesecretarissen Crisisorganisatie; 

 besloten wordt dit onderwerp opnieuw te bespreken in de vergadering van 

volgende week, in aanwezigheid van de burgemeester.   

- Voorbereiding van het provinciaal overleg over ruimtelijke dilemma’s, waarbij wordt 

besloten dit onderwerp opnieuw te agenderen voor de vergadering van volgende 

week. 

- Communicatie en rol tijdelijke communicatieadviseur in relatie tot het 

Samenwerkingsakkoord.  

- Herinrichting havengebied c.a.  

- Limmerkoog, koopprijzen sociale koopwoningen, waarbij het college als standpunt 

inneemt dat de zes sociale koopwoningen dienen te worden verkocht en te worden 

toegewezen tegen de prijzen, respectievelijk aan doelgroep, zoals afgesproken in de 

ten behoeve van dat project tussen partijen gesloten anterieure overeenkomst, waarbij 

de woningen voor die prijs ook dienen te worden aangeboden, voorzien van een 

werkend toilet en een functionerende natte ruimte.   

                 

6. Lange-termijnagenda:  

Geen actualiteit.  

 

7. Mededelingen:  

Mededelingen worden gedaan over de navolgende onderwerpen: 

- De prestatieafspraken met Woonzorg; 

- Milieustraat; 

- Aankomende vernieuwing van de geluidschermen langs de A9, ter hoogte van 

woongemeenschap; 

- Overlast van het padelspel door TCU; 

- Bezwaar tennisspelers in sporthal De Zien; 

- IJsclub in relatie tot de nieuw te bouwen sportzaal.  

 

8. BUCH-samenwerking 

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

2022 worden besproken.  

 

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

- Kennis wordt genomen van de aankomende vergadering van het Algemeen Bestuur 

van Zaffier, die bijgewoond zal worden door de afgevaardigde leden wethouder Oud 

en wethouder Kloosterman.  

 

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

- Ten aanzien van het in voorkomende gevallen verschuldigd zijn van leges voor 

warmtepompinstallaties die omgevingsvergunningplichtig zijn wordt een standpunt 

bepaald.   
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11. Communicatie: 

A. In te stemmen: 

- met het doen laten uitgaan van een persbericht in het geval de commissie hedenavond 

een positief standpunt inneemt ten aanzien van het kredietvoorstel voor het 

vernieuwbouwen van het kindcentrum Binnenmeer, zoals voorgesteld door de 

communicatieadviseur; 

- met het uitlijnen van het gemeentenieuws zoals voorgesteld door de 

communicatieadviseur; 

- met het updaten corona-informatie op de gemeentelijke website, zoals voorgesteld 

door de communicatieadviseur;  

B.  De voorgestelde communicatie over de stikstofproblematiek voor dit moment 

achterwege te laten.  

 

12. Rondvraag: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

Peter Schouten   Sebastiaan M. Nieuwland  


