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Besluitenlijst 

van de extra vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 12 januari 2023 om 15.00 uur 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder R. Oud   

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

- Loco-gemeentesecretaris D. Slatina 

________________________________________________________________________________ 

1. Opening:

Het college stelt de agenda vast.

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

2. Bespreekstukken:

N.v.t.

DEEL C: INFORMATIEF 

3. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:

3A. Sporthal De Zien: 

Vandaag d.d. donderdag 12 januari 2023 is tijdens een nadere inspectie voor het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden bij sporthal De Zien door afdeling gebouwenbeheer van de 

gemeente en de toezichthouders van Omgevingsdienst IJmond naar voren gekomen dat niet 

wordt voldaan aan de vereisten omtrent de brandveiligheid. Als goed verhuurder dient de 

gemeente zorg te dragen dat het gehuurde voldoet aan de wettelijke vereisten. Met 

inachtneming hiervan en op grond van de daartoe geldende wet- en regelgeving besluit het 

college om: 

- sporthal De Zien met onmiddellijke ingang tot nader order te sluiten; 

- per omgaande, donderdagmiddag 12 januari 2023, de huurder en tevens de exploitant 

van sporthal De Zien, Optisport, schriftelijk over dit besluit te informeren én te 

verzoeken om de exploitatie onmiddellijk te staken tot nader order en hierbij te wijzen 

op de wettelijke verplichtingen en de verplichtingen die voortvloeien uit de 

huurovereenkomst en de exploitatieovereenkomst; 

- vanavond tijdens de beeldvormende avond in aanwezigheid van de commissie- en 

raadsleden de burgemeester een mededeling doet inzake het besluit van het college; 

- direct na de mededeling van de burgemeester tijdens de beeldvormende avond een 

persbericht uit te doen met daarin verwoord het besluit van het college; 

- een multidisciplinaire taskforce in het leven te roepen ten behoeve van dit vraagstuk 

dat morgenochtend vrijdag 13 januari 2023 bij elkaar komt voor het eerste 

spoedoverleg met als doel de maatregelen en de mogelijke oplossingen in kaart te 
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brengen.  

 

 

4. Rondvraag: 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

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

 

De loco-secretaris,    De burgemeester,  

 

Denan Slatina     Sebastiaan M. Nieuwland.  

 


