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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 7 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-besluitenlijst d.d. 27 september 2022:  

Het college stelt de besluitenlijst vast.  

 

3. Uitnodigingen (div. bijlagen):  

a. Uitnodiging Toneelverenging. Vondel inz. jubileumvoorstel – meerdere data in 

oktober 2022: Burgemeester en wethouder Schouten. 

b. Uitnodiging Lichtjesavond - 24 december 2022: Burgemeester. 

c. Uitnodiging Provincie NH inzake Weerbaarheidsdag – 16 november 2022: 

burgemeester en wethouder Oud, beide onder voorbehoud. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 090485 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp:  Ontwerpbestemmingsplan Langebuurt 51 

Korte omschrijving:  

Aan Langebuurt 51 in Uitgeest bevindt zich een grote loods. De eigenaar is voornemens de loods te 

slopen en hiervoor in de plaats een woning te bouwen conform de gemeentelijke Beleidslijn extra 

woning op 1 perceel. Dit is niet passend in het vigerende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling toch 

mogelijk te maken, is voorliggend ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Voorgesteld wordt dan ook om 
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dit in procedure te brengen. 

 

Advies:  

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Langebuurt 51';  

2. dit ontwerpbestemmingsplan na bespreking in de Commissie RO gedurende zes weken ter 

inzage te leggen conform de wettelijke vereisten; 

3. dat voor dit ontwerpbestemmingsplan geen milieueffectrapportage is vereist. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. 

 

 

4B Z22 092946 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp:  Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten 

Omgevingsdienst IJmond, inclusief Bodemkwaliteitskaarten regio IJmond 

Korte omschrijving:  

Het ontwerp 'Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ ter inzage te 

leggen voor zienswijzen overeenkomstig met de Algemene wet bestuursrecht afdeling 3.4. De 

bodemkwaliteitskaart regio IJmond, als bijlage van de Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten 

Omgevingsdienst IJmond, eveneens ter inzage te leggen voor zienswijzen en deze ter kennisname aan 

de raad te doen toekomen. 

 

Advies:  

1. Het ontwerp 'Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ ter inzage 

te leggen voor zienswijzen overeenkomstig met de Algemene wet bestuursrecht afdeling 3.4;  

2. De bodemkwaliteitskaart, als bijlage van de Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten 

Omgevingsdienst IJmond, eveneens ter inzage te leggen voor zienswijzen;  

3. Deze beide ter kennisname aan de raad te doen toekomen met de bij dit voorstel behorende 

raadsinformatiebrief. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4C Z22 091956 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp:  BW advies jaarverslag leerplicht 2021-2022 

Korte omschrijving: 

Jaarlijks brengt het college van Burgemeester en wethouders voor 1 oktober verslag uit aan de 

gemeenteraad over het gevoerde leerplichtbeleid van het afgesloten schooljaar (artikel 25 leerplichtwet 

1969). Met het toezenden van het bijgevoegde jaarverslag aan de gemeenteraad geeft het college hier 

uitvoering aan. 

 

Advies: 

1. het jaarverslag leerplicht 2021-2022 vast te stellen;  

2. het jaarverslag leerplicht 2021-2022 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en 

daartoe bijgaande brief vast te stellen;  

3. het jaarverslag leerplicht 2021-2022 ter kennisname aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal 

Domein en daartoe bijgaande brief vast te stellen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstiog de gedane voorstellen.  
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4D Z22 092502 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp:  Septembercirculaire 2022 

Korte omschrijving:  

Op 21 september is de septembercirculaire 2022 verschenen. In deze circulaire wordt ingegaan op de 

ontwikkelingen in het gemeentefonds en de financiële effecten ervan. 

 

Advies:  

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2022  

2.  

a. De in de septembercirculaire 2022 opgenomen voor asiel (inburgering) voor de jaren 

2022 tot en met 2024 te reserveren in afwachting van bestedingsvoorstellen van de 

vakafdeling.  

b. De in de septembercirculaire 2022 opgenomen uitvoeringskosten voor de WKB 

conform artikel 4.4 van de DVO beschikbaar te stellen aan de werkorganisatie BUCH.  

c. De in de septembercirculaire 2022 opgenomen middelen voor de energietoeslag 2022 te 

reserveren voor het aangegeven doel.  

d. De raad voor te stellen de in de begroting 2023 opgenomen extra verhoging van 4% van 

de OZB niet door te voeren.  

3.  

a. Aan de raad voor te stellen de financiële effecten als gevolg van de septembercirculaire 

2022 voor de jaren 2023 tot en met 2026 in de begroting te verwerken met bijgevoegde 

begrotingswijziging.  

b. De wijzigingen 2022 als gevolg van de septembercirculaire 2022 te verwerken in de 2e 

FIRAP 2022.  

c. De collegewijziging n.a.v. de septembercirculaire vast te stellen  

4. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en –besluit septembercirculaire 2022 en dit door 

tussenkomst van de griffier aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. Overeenkomstig de voorstellen gedaan over 1, 2, sub a, b en c, 3, sub a, b en c. 

2. Vanwege de geconstateerde toekomstige financiële onzekerheden de in de begroting 2023 

opgenomen extra verhoging van 4% van de OZB door te voeren; 

3. Tot tekstuele aanpassing van het raadsvoorstel en –besluit; 

4. Wethouder Kloosterman machtiging en mandaat te verlenen tot het vaststellen en doorvoeren 

van de voorgestane tekstuele aanpassingen.   

 

 

4E Z22 092283 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp:  Collegevoorstel Uitgeest benoeming commissaris ONHN 

Korte omschrijving: 

Volgens het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen (RvC) eindigt de eerste 

zittingstermijn van de heer Bart de Steenhuijsen Piters op 1 januari 2023 in de functie van Commissaris 

C van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Deze commissaris heeft zitting namens de 

gemeenten die aandeelhouder zijn. Wat voor ligt is het besluit tot voordracht tot herbenoeming van Bart 

de Steenhuijsen Piters in de functie van Commissaris C in de Raad van Commissarissen van het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Dit besluit tot voordracht tot herbenoeming ligt bij 

alle gemeenten in Noord-Holland Noord die aandeelhouder zijn. 

 

Advies:  

- Bart de Steenhuijsen Piters voor te dragen voor herbenoeming in de functie van Commissaris C 

van de Raad van Commissarissen van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV; 

- de conceptbrief aangaande de voordracht tot benoeming van Bart de Steenhuijsen Piters vast te 
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stellen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. . 

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

a. Van 12.00 tot 12.30 uur: presentatie gemeentecontroller over Begroting 2023 

ter voorbereiding op de beeldvormende avond van 11 oktober 2022, zie 

agendapunt 11A. 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

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

- Bestuursovereenkomst Intenties Samenwerking NOVEX Schipholregio, waarbij het 

college besluit de raad onder geheimhouding te informeren.   

- Oproep tot aankoop aandelen Stedin, waarbij het college de ambtelijke organisatie 

verzoekt om een advies uit te brengen.  

 

6. Opvang vluchtelingen Oekraïne: 

- De nieuwsbrief opvang Oekraïne 29 september 2022 wordt voor kennisgeving 

aangenomen en besloten wordt deze brief, met tussenkomst van de griffier, ter 

kennisneming te brengen aan de raad.  

 

7. Lange-termijnagenda:  

Aangehouden tot de volgende vergadering.  

 

8. Mededelingen:  

Mededelingen worden gedaan over de volgende onderwerpen: 

- Horeca; 

- Twitterbericht over veiligheidsmaatregelen aan de N203.  

 

9. BUCH-samenwerking:  

- Teruggeblikt wordt op tweedaagse en een ander standpunt wordt bepaald. De 

secretaris wordt verzocht dit standpunt op schrift te stellen.  

- De voorbereiding van de BUCH-bestuursvergadering d.d. 12 oktober 2022 wordt 

doorgeschoven naar de volgende vergadering.   

 

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

De behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.  

- Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 63: aangehouden.  

 

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

- Het college neemt kennis van de presentatie door de gemeentecontroller over de 

Begroting 2023, ter voorbereiding op de beeldvormende avond van 11 oktober 2022 

aanstaande, en voert een aantal tekstuele aanpassingen door.   

- Het college stelt de reactie vast op de gedane toezegging over de vermeend onveilige 

plaatsing van de kasten voor de glasvezelkabel.   

- Het college stelt de reactie vast op de gedane toezegging over de oversteekplaats nabij 

de Kornakschool. 

- Het college stelt de reactie vast op de gedane toezegging tot het verstrekken van 

inzicht in de verkoopcijfers van de Bibliotheeklocatie.   

- Het college stelt de beantwoording van de vragen van de fracties Progressief Uitgeest 

en Uitgeest Lokaal vast over de heipalen voor de tijdelijke woningen aan 

Benesserlaan. 
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12. Communicatie: 

- Het college besluit tot aanpassing van het persbericht Begroting 2023 en verleent aan 

wethouder Kloosterman machtiging en mandaat tot het vaststellen en doorvoeren van 

de tekstaanpassingen.  

- Het college neemt kennis van de actuele ontwikkelingen rond de communicatiefunctie.  

 

13. Rondvraag: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

Peter Schouten   Sebastiaan M. Nieuwland 


