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Besluitenlijst  

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 10 januari 2023 om 10.00 uur 
 

 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder R. Oud  

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

- Loco gemeentesecretaris D. Slatina 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL A: ALGEMEEN 

 

1. Opening: 

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 3 januari 2023:  

Het college stelt de besluitenlijst vast.   

 

3. Uitnodigingen: 

a. Afscheidsreceptie Falco Hoekstra - 17 januari 2023: wethouder Oud.  

b. State of the Region, dé netwerkdag van de Metropool Amsterdam - 10 juli 2023: 

burgemeester.  

c. Uitreiking verkeersexamen 2023: diploma-uitreiking door de burgemeester en 

wethouder mevrouw Kloosterman én de overige drie data verdelen onder 

burgemeester en wethouder mevrouw Kloosterman.  

_____________________________________________________________________________ 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 105200 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Collegeadvies aanpassing subsidie Slachtofferhulp Nederland 

Korte omschrijving:  

Slachtofferhulp Nederland is de enige aanbieder van deze belangrijke zorg en zijn een zeer waardevolle 

partij die regelmatig wordt ingezet door de politie. Door gestegen kosten, gestegen aantal inzetten en het 

aanbieden van een extra dienst komst Slachtofferhulp Nederland niet meer uit met de huidige subsidies. 

Zij vragen daarom een verhoogde subsidie aan van € 0,33 per inwoner. 

 

Advies: 
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1. Akkoord te gaan met het verhoogde subsidiebedrag van € 0,33 per inwoner. 

2. De begroting van 2023 en verder aan te passen. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig het gedane voorstel onder 1; 

2. aangaande het gedane voorstel onder 2 om het verhoogde subsidiebedrag te verwerken in de 1ste 

Firap 2023.  

 

 

4B Z22 101787 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Jaarplan 2023 van prestatie afspraken 2021 - 2024 

Korte omschrijving:  

Het jaarplan 2023 gaat over hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de realisatie van de ambities en 

doelen uit de prestatieafspraken 2021-2024. In het jaarplan 2023 staan alle maatregelen en bijbehorende 

investeringen die in 2023 gepland zijn door Kennemer Wonen. Het is dus een concreet 

activiteitenprogramma. Het jaarplan 2023 wordt aan de raad gestuurd ter kennisname. 

 

Advies: 

1. het jaarplan 2023 vast te stellen;  

2. de stukken ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad via de bijgevoegde brief aan de raad;  

3. de wethouder wonen te mandateren om namens het college het jaarplan te ondertekenen. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. dit voorstel aan te houden in verband met nader overleg tussen wethouder Schouten en 

woningbouwvereniging Kennemer Wonen; 

2. dit voorstel opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 24 januari 2023.  

 

 

4C Z22 104227 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Pre advies initiatiefvoorstel VVD tijdelijke huisvestiging 

Uitgeester jongeren in de Limmerkoog 

Korte omschrijving:  

De fractie VVD heeft een initiatiefvoorstel gedaan voor tijdelijke huisvestiging voor Uitgeester jongeren 

in de Limmerkoog. U wordt verzocht het preadvies van het college als brief te verzenden aan de raad. 

 

Advies: 

De bijgaande brief aan de raad te verzenden als reactie op het initiatiefvoorstel van de VVD voor tijdelijk 

huisvesting Uitgeester jongeren in de Limmerkoog. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. de bijgaande brief ten behoeve van de raad tekstueel aan te passen; 

2. aan wethouder Schouten mandaat en machtiging te verlenen voor de tekstuele aanpassing- en de 

vaststelling van de brief.  

 

 

4D Z22 098198 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026 “Op weg naar 

klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”.  

Korte omschrijving:  

Het beleidsplan en uitvoeringsprogramma geven invulling aan de Rijksopdracht uit het Deltaplan 
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Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en aan de ambities voor klimaatadaptatie uit het ambitiedocument 

programma Klimaat 2021-2025, dat is vastgesteld in 2020. Nederlandse overheden dienen 

klimaatbestendigheid en waterrobuustheid te verankeren in hun beleid. Met het vaststellen van de 

klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar in 2021 is hier deels invulling aan 

gegeven. Dit beleidsplan is een lokale invulling. De gemeentelijke ambities en doelstellingen ten aanzien 

van klimaatadaptatie komen aan bod, dit is inclusief het thema natuurinclusief en biodiversiteit. In het plan 

staat hoe de gemeenten hier in de periode van 2023-2026 invulling aan geven. De ambities, doelstellingen, 

uitgangspunten en strategie zijn voor de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH 

gemeenten) gelijk. De invulling van het uitvoeringsprogramma is gebiedsgericht en kan verschillen 

afhankelijk van het gekozen ambitieniveau met het vaststellen van het ambitiedocument Klimaat 2021-

2025. 

 

Advies: 

1. Het beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026 “Op weg naar klimaatadaptieve en 

natuurinclusieve gemeenten” ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

2. Het uitvoeringsprogramma 2023-2026: “Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve 

gemeenten” (hoofdstuk 5) vast te stellen en deze als onderdeel van het beleidsplan ter 

kennisgeving aan de raad aan te bieden. 

3. Aan de raad voor te leggen om de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de 

klimaatbestendige uitgangspunten en het puntensysteem natuurinclusief bouwen opgenomen in dit 

beleid te volgen en het aanpassen hiervan een collegebevoegdheid te maken. 

 

Besluit: 

Het college besluit dit voorstel aan te houden en te agenderen voor de collegevergadering van volgende 

week. 

 

 

4E Z22 090326 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Stimuleringsbijdrage voor buitensportverenigingen die 

overstappen of overgestapt zijn op ledverlichting rondom de 

sportvelden/tennisvelden. 

Korte omschrijving:  

In de kennismakingsgesprekken die wethouder Oud heeft gevoerd met de afzonderlijke 

buitensportverenigingen zijn de gestegen energiekosten door de verenigingen ter sprake gebracht. De 

gestegen energielasten drukken zwaar op de begrotingen van deze verenigingen. Twee 

buitensportverenigingen zijn recent om de energielasten te verlagen overgestapt op ledverlichting rondom 

de sportvelden en twee andere buitensportverenigingen hebben die wens. Ledverlichting heeft ten opzichte 

van de huidige gasontladingslampen vele voordelen, waaronder een aanzienlijke besparing op het 

elektraverbruik, en dus een besparing op de elektralasten van de verenigingen. Deze besparing op het 

elektraverbruik betekent daarnaast ook een aanzienlijke CO2-reductie. Vanuit de ambities van uw college 

ten aanzien van duurzaamheid en de waarde die uw college hecht aan de sportverenigingen en hun 

voorbestaan, zie wij een rol voor uw college om de verenigingen financieel te ondersteunen in het 

vervangen van de huidige armaturen van de sportveldverlichting voor ledverlichting.  

 

De provincie Noord-Holland stelt in 2023 twee miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun 

accommodatie willen verduurzamen. Aanvragen kunnen vanaf 9 januari 2023 worden ingediend. De 

subsidie bedraagt 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000,-. Voor deze regeling geldt 

op=op, het is daarom van groot belang dat uw college op 3 januari 2023 een besluit op dit advies neemt, 

de verenigingen kunnen dan op 9 januari de aanvraag indienen. 

 

Advies: 

1. Aan FCU, TCU en TV The Dog een stimuleringsbijdrage te verlenen van 10% van de 

aanschafkosten van ledverlichting rondom de voetbal/tennisvelden; 

2. Aan MHCU een stimuleringsbijdrage te verlenen van 20% van de aanschafkosten van 

ledverlichting rondom de hockeyvelden; 

3. Vooruitlopend op middelen die waarschijnlijk in de meicirculaire voor het ondersteunen 
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verenigingen ter beschikking worden gesteld, de te verlenen bijdrage van 28.500 te dekken uit de 

reserve duurzaamheid; 

4. Bij het beschikbaar komen van de middelen in de meicirculaire deze aan de reserve duurzaamheid 

toe te voegen. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig de gedane voorstellen onder 1 en 4; 

2. aangaande het gedane voorstel onder 2 wethouder Oud in gesprek gaat met MHCU over een 

stimuleringsbijdrage van 10% van de aanschafkosten van ledverlichting rondom de hockeyvelden 

én het om niet verstrekken van de armaturen.  

3. overeenkomstig het gedane voorstel onder 3 met dien verstande dat de som van beslispunten 1 en 

2 de te verlenen bijdrage vormt.   

 

 

4F Z22 103228 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Rapportage Verbijzonderde interne controle 2e tertiaal 2022 en 

Audit-issuelijst 24 oktober. 

Korte omschrijving:  

Vanaf verslagjaar 2023 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een 

rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over 

de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Vanaf 1 januari 2023 moet 

het college nu zelf een oordeel geven over de rechtmatigheid in de jaarrekening 2023. Tot en met het jaar 

2022 gaf de accountant een verklaring af over de rechtmatigheid van de jaarrekening, vanaf 2023 moet het 

college dit nu zelf doen. Om de rechtmatigheid van de bestedingen goed te kunnen beoordelen in 2023 

gaan we in 2022 over de laatste 2 tertiaal controles al handelen alsof de rechtmatigheidstoets door het 

college moet worden uitgevoerd vanaf de 2e controle 2022. Dit om het college goed voor te bereiden op 

haar nieuwe rol, We gaan het college informeren over de bevindingen van de interne controle en de stand 

van zaken Audit-issuelijst. Voor u ligt de bevindingen 2e tertiaal controle en de Audit-issuelijst per 24 

oktober 2022. 

 

Advies: 

1. Kennis te nemen van de door de algemeen directeur vastgestelde rapportage verbijzonderde 

interne controle.  

2. Kennis te nemen van de Audit-issuelijst voor zover het de bevindingen over de werkorganisatie 

BUCH betreft;  

3. De Audit-issuelijst voor wat betreft de bevindingen over de gemeente Uitgeest vast te stellen;  

4. De rapportage verbijzonderde interne controle en de Audit -issuelijst ter kennisname te sturen aan 

de auditcommissie. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. 

 

 

4G Z22 103874 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Advies om te investeren in de formatie van communicatie om 

de geformuleerde ambitie uit het samenwerkingsakkoord te kunnen 

realiseren. 

Korte omschrijving:  

Het college heeft in het samenwerkingsakkoord hoge ambities op het gebied van communicatie en 

participatie met inwoners en ondernemers. In dit voorstel wordt geadviseerd om te investeren in de 

ontwikkeling en de capaciteit van communicatie dit draagt bij aan het realiseren van de ambities. 

 

Advies: 

Akkoord te gaan met het advies om te komen tot aanvullende inzet om zo de in het coalitieakkoord 

geformuleerde ambitie om de versterking samenwerking met inwoners en ondernemers te kunnen 
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realiseren. 

1. Deze aanvullende inzet betreft: 

a. Uitbreiding van inzet van communicatie door huidige formatie senior-adviseur communicatie 

van 0,6 om te zetten naar 1 fte en de in de begroting 2023 gereserveerde middelen 37.000-, 

euro in te zetten. 

b. Eenmalige investering van 20.000-, in de begeleiding van het gemeentebestuur en ambtenaren 

bij het behalen van deze ambitie 

2. Akkoord te gaan met de dekking van 20.000-, euro uit de stelpost Samenwerkingsakkoord. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig de gedane voorstellen onder 1a en 2; 

2. overeenkomstig het gedane voorstel onder 1b met dien verstande dat er een nadere specificatie 

volgt van de gerichte inzet van deze middelen. 

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers: 

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

a. Afrekening sporthal De Zien, waarbij het college besluit om de betaalopdracht aan 

de voormalige exploitant uit te doen vooruitlopend op de financieel-

administratieve afhandeling. Wethouder Oud onthoudt zich wegens een familiaire 

band die zijn partner heeft met de voormalige exploitant van stemming.  

b. Dossier locaties tijdelijke woningen, waarbij het college besluit tot:  

- vaststelling van de raadsinformatiebrief; 

- tekstuele aanpassing van de twee omwonendenbrieven; 

- mandaat en machtiging aan wethouder Schouten te verlenen voor de tekstuele 

aanpassing- en de vaststelling van de twee omwonendenbrieven.  

c. Huisvesting diverse doelgroepen. 

 

6. Lange-termijnagenda: 

Geen actualiteit. 

 

7. Mededelingen:  

Mededelingen worden gedaan over de navolgende onderwerpen; 

a. Nieuwsbrief Oekraïne december 2022, waarbij het college besluit de nieuwsbrief voor 

kennisgeving aan te nemen en deze in handen te stellen van de griffier ten behoeve 

van doorgeleiding naar de raad.  

b. Krantenartikel inzake huurachterstand van SSL in Heiloo. 

 

8. BUCH-samenwerking: 

a. Definitieve reactie MT BUCH naar aanleiding van collegewerkprogramma: het 

college besluit om de behandeling van dit onderwerp te agenderen voor de 

collegevergadering van volgende week.  

b. Afronden monitoring speerpunten DVO 2022: het college besluit om de behandeling 

van dit onderwerp te agenderen voor de collegevergadering van volgende week. 

 

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

Geen actualiteit.  

 

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

a. Projectenlijst commissie RO, waarbij het college besluit de projectenlijst vast te 

stellen met inachtneming van een tekstuele aanpassing.  
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b. Het college blikt vooruit naar de beeldvormend avond van a.s. donderdag 12 januari 

2023 inzake Schiphol.  

 

11. Communicatie: 

Geen actualiteit.  

 

12. Rondvraag en Sluiting: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

Aansluitend wordt van 13:00 tot 14:00 uur in aanwezigheid van de ambtelijke ondersteuning 

gesproken over het onderwerp (regionale) opvang van asielzoekers.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2023. 

  

De loco gemeentesecretaris,   De burgemeester,  

 

 

 

Denan Slatina.    Sebastiaan M. Nieuwland.  

 

 


