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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 8 november om 10.00 uur 
 

 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder R. Oud 

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman, deels vanaf 11.00 uur 

- Gemeentesecretaris P. Schouten 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL A: ALGEMEEN 

 

1. Opening: 

Het college stelt de agenda vast.  

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst van 1 en 3 november 2022: 

Het college stelt beide besluitenlijsten vast.  

 

3. Uitnodigingen:  

o Aankondiging lunchlezingen rol (loco)burgemeester bij GRIP 0, 1 en 2  op 5 of 19 

december 2022: wethouders Oud en Schouten, op 19 december.  

o Intocht St. Nicolaas: burgemeester, kinderburgemeester en wethouder Oud wonen de 

intocht bij.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 081166 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Bestuurlijk Toezicht Prostitutie. 

Korte omschrijving:  

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 3 december 2018 heeft de korpschef van de 

Nationale Politie aangegeven de politiecapaciteit efficiënter te willen inzetten op de opsporing van 

mensenhandel in plaats van het uitvoeren van reguliere (bestuurlijke) prostitutiecontroles. In dit kader zijn 

afspraken gemaakt over de inrichting van het bestuurlijk toezicht op prostitutie door gemeentelijke 

samenwerking. In dit voorstel wordt u gevraagd om akkoord te gaan met deze inrichting, het 

aanwijsbesluit en de financiën. 

 

Advies:  

1. Akkoord te gaan met het Inrichtingsplan Bestuurlijk Toezicht Prostitutie.  

2. Akkoord te gaan met het Aanwijsbesluit Bestuurlijk Toezicht Prostitutie Noord-Holland.  
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3. Akkoord te gaan met de voorgestelde financiële jaarlijkse bijdrage op basis van het inwonersaantal. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. 

 

 

4B Z22 094723 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma VTH 2023 en beleidsvisie VTH 2023. 

Korte omschrijving:  

Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 en verlengen beleidsvisie VTH tot en met 2023. 

 

Advies:  

1. De beleidsvisie VTH 2019 – 2022 te verlengen tot en met 2023. 

2. Het uitvoeringsprogramma VTH 2021 ook voor 2023 vast te stellen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4C Z22 095434 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Afrekening tussen Sport- en tenniscentrum Uitgeest vof en de 

gemeente Uitgeest. 

Korte omschrijving:  

Het afronden van de afrekening door een “coulance” voorstel te doen en de schade voor de vergoeding 

van afgekeurde sportinventaris met de beoogde huurkorting te compenseren. 

 

Advies:  

Kennis te nemen met de openstaande punten in de financiële afrekening tussen de Sport- en tennis 

centrum Uitgeest v.o.f. en de gemeente Uitgeest en akkoord te gaan met het afronden van de afrekening 

door een “coulance” voorstel te doen en de schade voor de vergoeding van afgekeurde sport inventaris met 

de beoogde huurkorting te compenseren. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

Aantekening: wethouder Oud onthoudt zich van de beraadslaging en besluitvorming wegens eens 

familiare band die zijn partner heeft met de voormalige eigenaar en exploitant van het sport- en 

tenniscentrum Uitgeest.  

 

 

4D Z22 095336 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf NHN. 

Korte omschrijving:  

Advies op de stukken van de aandeelhoudersvergadering van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord. 

 

Advies:  

1.  In te stemmen met de volgende documenten voor het aandeelhoudersvergadering van het 

Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord op 11 november 2022: 

a. het verslag van de AVA van jl. 3 juni 2022; 

b. voorgangsevaluatie jaarplan 2022; 

c. jaarplan 2023 regionale samenwerking; 



3 

 

d. begroting 2023; 

e. oplegger jaarplan;  

f. voordracht herbenoeming commissaris ONHN.  

2. De raad te informeren door het ter kennisname doorsturen van de bij de vergadering behorende 

documenten. 

 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig de gedane voorstellen; 

2. ter kennisneming aan de vergadering brengen dat Uitgeest een brede oriëntatie gaat uitvoeren op nut 

en meerwaarde voor Uitgeest van deelname aan de diverse samenwerkingsverbanden, zo ook aan 

het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, en dat uit dien hoofde het besluit tot instemming 

met de begroting niet mag worden gezien als zijnde tevens een besluit tot structurele bestendiging 

van de deelname;   

3. aan de vergadering bericht van verhindering te geven van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Uitgeest, onder gelijktijdige mededeling van de besluiten onder 1 en 2.   

 

 

4E Z22 097736  

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief inzake invoering Omgevingswet. 

Korte omschrijving: 

Met nog een paar maanden te gaan, informeren wij u graag over de stand van zaken met betrekking tot 

de invoering van de Omgevingswet. Bij brief van 14 oktober 2022 heeft de Minister besloten de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot 1 juli 2023. Wat dit voor gemeente Uitgeest 

betekent is opgenomen in de raadsinformatiebrief. 

 

Advies: 

De raadsinformatiebrief aan de raad te sturen. 

 

Besluit: 

Het college besluit tot tekstuele aanpassing van de raadsinformatie. 

 

 

4F Z22 097756 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp:  Tweede Beleidsrapportage 2022 

Korte omschrijving:  

De tweede beleidsrapportage over 2022 laat zien in welke mate uitvoering is gegeven aan de 

beleidsvoornemens uit de begroting 2022. Dit gebeurt naar de invalshoeken doel, tijd en geld. 

 

Advies:  

De Tweede Beleidsrapportage 2022 vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig het gedane voorstel:  

2. de volgende beleidsrapportage inhoudelijk af te stemmen op de ambities, vervat in het 

Samenwerkingsakkoord en de uitwerking daarvan, vervat in het uitwerkingsprogramma.  

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

4. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:  

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

o Locatiekeuze tijdelijke jongerenwoningen:  
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o Vernieuwbouw school de Binnenmeer, waarbij het college, na de in de middag 

bijgewoonde presentatie van het schoolbestuur, besluit: 

 in te stemmen met de sloop van het gedeelte bestaande schoolgebouw dat 

stamt uit 1953, dit, enerzijds omwille van de met handhaving ervan gepaard 

gaande meerkosten en anderzijds de door de presentatie gebrachte overtuiging 

dat handhaving van dat gedeelte ten koste zou gaan van een optimaal bij de 

gepresenteerde onderwijsvisie passende inrichting van het totale 

schoolgebouw; 

 het schoolbestuur te verzoeken om het gepresenteerde nieuwbouwgedeelte te 

herzien, in die zin dat deze minder contrasterend ten opzichte van het 

bestaande en te handhaven schoolgebouw wordt vormgegeven dan het 

hedenmiddag door de architect gepresenteerde ontwerp, met dien verstande 

dat het gewijzigd ontwerp niet tot meerkosten ten opzichte van het huidige 

ontwerp mag leiden; 

 kennis te nemen van het door wethouder Oud bereikte 

onderhandelingsresultaat dat heeft geleid tot ruim drie ton aan minderkosten 

ten opzichte van de oorspronkelijke raming;  

 kennis te nemen van het feit dat door een onafhankelijk calculatiebureau is 

becijferd dat de kosten van vernieuwbouw een miljoen euro hoger moet 

worden begroot dan begroot door het schoolbestuur zelf en dat het 

schoolbestuur deze becijfering niet onderschrijft en vasthoudt aan de eigen 

begroting. 

 

5. Opvang vluchtelingen Oekraïne:  

De actuele situatie wordt besproken, waarbij het college besluit: 

o vast te stellen dat bij het in de lijnorganisatie onderbrengen van de taak opvang 

Oekraïense vluchtelingen, wethouder Schouten de eerstverantwoordelijke 

portefeuillehouder is; 

o het presidium te informeren over de actuele situatie en de opgekomen vraag rond de 

opvang van asielzoekers.  

o op korte termijn het overleg aan te gaan met de ontwikkelaar van de locatie A9-studios 

over de meest recente ontwikkelingen en ter afstemming van de wens om te komen tot 

gezamenlijke communicatie.  

 

6. Lange-termijnagenda:  

Geen actualiteit.  

 

7. Mededelingen: 

Mededelingen worden gedaan over de navolgende onderwerpen; 

o Het gesprek dat de burgemeester heeft gehad met in inwoner over handhavingszaken. 

o Het aankomende gesprek tussen wethouder Schouten en gedeputeerde Loggen over 

vermeend recent gedane uitspraken over mogelijkheden tot bouwen binnen het 

bijzonder provinciaal landschap.  

 

8. BUCH-samenwerking:  

Geen actualiteit.  

 

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

o Het regionaal overleg dat wethouder Schouten in VRK verband heeft bijgewoond over 

de samenwerking opvang Asielzoekers wordt  aan de hand van een tweetal bijlagen 

indringend besproken en daar waar nodig wordt standpunt bepaald.  

o Kennismakingsgesprekken die wethouder Oud heeft gevoerd met de besturen van de 

lokale hockeyvereniging en voetbalvereniging.  

o Overleg dat wethouder Oud heeft gehad met de bestuur van Tabijn over de 

bouwkosten van de vernieuwbouw Binnenmeer en het daarbij bereikte resultaat.  
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o Overleg dat wethouder Kloosterman heeft bijgewoond met ProRail over het 

aankomende Tracébesluit Hoogfrequent spoor en de koppelkansen met aansluitende 

ontwikkelingen. Het college besluit: 

 de ambtelijke organisatie te verzoeken daarover van advies te dienen; 

 een kennismakingsgesprek te beleggen tussen wethouder Kloosterman en de 

lokale stationsmanager.  

 

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

o Projectenlijst commissie RO 15 november 2022: het college: 

 stelt de projectenlijst gewijzigd vast; 

 besluit wethouder Schouten mandaat en machtiging te verlenen tot het 

vaststellen en doorvoeren van de gewenste aanpassingen; 

 besluit het vakteam te verzoeken tot het opstellen van de impactanalyse op 

lopende en aankomende bouwprojecten als gevolg van de uitspraak over de 

bouwvrijstelling stikstof.    

o Beantwoording aanvullende vraag fractie UL m.b.t. toezegging RO2218 

‘Verkoopcijfers van de Bibliotheeklocatie’ (2 bijlagen): het college stelt de 

beantwoording vast en besluit deze met tussenkomst van de griffier door te geleiden 

naar de raad.  

o De aankomende raadsvergadering wordt besproken.  

 

11. Communicatie:  

o Het college stelt het persbericht “Uitgeest presteert weer beter op afvalscheiding” 

gewijzigd vast.  

o Het college besluit op de website aandacht te besteden aan de recente uitval van de 

straatverlichting in de wijk De Koog.  

o Het college wenst te komen tot eenduidige afspraken over persberichten (opmaken, 

het bestuurlijk akkoord en de verdere afwikkeling). 

 

12. Rondvraag. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

Aanvullend wordt kennis genomen van de navolgende presentaties: 

o 13:00 tot 13:45 uur: presentatie programma Klimaat,  

o 13:45 tot 14:15 uur: presentatie Wonen, Sociale Woningbouw en Doorstroming“ ter 

voorbereiding op de beeldvormende avond d.d. 29 november 2022  

o 14:15 tot 15:00 uur: presentatie over IKC Binnenmeer, ter voorbereiding op 

commissie RO 15 november 2022, verzorgd door vertegenwoordigers van Tabijn.   

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college 

van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022. 

 

De secretaris,    De burgemeester, 

 

 

Peter Schouten.   Sebastiaan M. Nieuwland.  

 


