
1 

 

 
 

 

Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 17 januari 2023 om 10.00 uur 
 

 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten (vanaf 12.00 uur) 

- Wethouder R. Oud  

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

- Gemeentesecretaris G. Kolhorn 

- Loco-gemeentesecretaris D. Slatina 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL A: ALGEMEEN 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst: 

a. d.d. 10 januari 2023; 

b. d.d. 12 januari 2023; 

c. d.d. 13 januari 2023. 

  Het college stelt de drie besluitenlijsten vast.   

 

3. Uitnodigingen: 

a. Nieuwjaarsbijeenkomst Zaanstad – 20 januari 2023: burgemeester. 

b. Afscheid provinciesecretaris R. Bergkamp – 9 maart 2023: burgemeester.  

c. Avondje Blijer Uitgeest – 24 januari 2023: burgemeester, wethouder Schouten en 

wethouder mevrouw Kloosterman.  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z23 105436 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Collegeadvies Eindevaluatie Actieplan wapens en jongeren 

Korte omschrijving:  

Uitgeest werkte in 2021 en 2022 samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en politie 

basisteam IJmond om steekwapenbezit onder jongeren tegen te gaan. Dit gebeurde met het regionale 
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‘Actieplan wapens & jongeren';. Na deze samenwerking is dit actieplan geëvalueerd. De gemeenteraden 

worden geïnformeerd over deze evaluatie. 

 

Advies: 

1. de eindevaluatie van het Actieplan wapens en jongeren voor kennisgeving aan te nemen;  

2. de raad te informeren over de eindevaluatie in een raadsinformatiebrief. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig de gedane voorstellen; 

2. aan burgemeester mandaat en machtiging te verlenen voor de vaststelling van de raadsinformatiebrief. 

 

 

4B Z23 107479 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Raadsinformatiebrieven Transitieplan Asiel Kennemerland 

Korte omschrijving:  

Recent is de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ – kortweg de 

spreidingswet - gepubliceerd. Onderdeel van deze wet is het creëren van een wettelijke taak voor 

gemeenten voor het realiseren van opvanglocaties voor asielzoekers. Hiermee wordt vastgelegd dat 

gemeenten medeverantwoordelijk zijn, naast het Rijk, voor de realisatie van asielopvang voor 

vluchtelingen en asielzoekers. Uitgegaan wordt van solidariteit tussen gemeenten, een eerlijke en 

evenwichtige spreiding over het land, het zoveel mogelijk vrijwillig ter beschikking stellen van 

opvangplaatsen en het voorkomen van crisisnoodopvang. De raad hierover informeren via 2 

raadsinformatiebrieven. 

 

Advies: 

1. de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen; 

2. deze aan te bieden aan de raad; 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. de inhoud van de twee raadsinformatiebrieven vast te stellen en deze raadsinformatiebrieven van een 

tijdlijn te voorzien; 

2. aan wethouder Schouten mandaat en machtiging te verlenen voor de aanvulling- en de vaststelling van 

de raadsinformatiebrieven; 

3. overeenkomstig het gedane voorstel onder 2. 

 

 

4C Z22 103238 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Huurprijsindexatie 2023 

Korte omschrijving:  

Zoals bekend hebben we momenteel te maken met een bijzonder hoge inflatie. Op basis van de bepalingen 

in de overeengekomen huurovereenkomsten zouden de huurprijzen voor het gemeentelijk vastgoed per 1 

januari 2023 worden geïndexeerd met 14,5%. De indexatie van de huurprijs is contractueel geregeld in de 

gesloten huurovereenkomsten. Hierin is opgenomen dat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd conform het 

consumentenprijsindexcijfer (CPI). Voorgesteld wordt om de indexatie van de huurprijs voor huurders van 

gemeentelijk vastgoed voor 2023 te matigen en op basis van de kerninflatie te beperken tot 6,5%, met 

uitzondering van de commerciële huurders. 

 

Advies: 

De indexatie van de huurprijs voor huurders van gemeentelijk vastgoed voor 2023 te matigen en op basis 

van de kerninflatie te beperken tot 6,5%, met uitzondering van de commerciële huurders. 
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Besluit: 

Het college besluit dit voorstel aan te houden in verband met nadere afstemming met de 

portefeuillehouder.  

 

 

4D Z22 098198 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Collegevoorstel Uitgeest beleidsplan en uitvoeringsprogramma 

2023-2026; Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten. 

Klimaatadaptatie en natuurinclusief 

Korte omschrijving:  

Het beleidsplan en uitvoeringsprogramma geven invulling aan de Rijksopdracht uit het Deltaplan 

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 stellen dat de dekking van de kosten voor de uitvoering van de 

basisambitie wordt opgenomen bij de besluitvorming over het programma Klimaat. 

4. Aan de raad voor te stellen dat de uitvoering van de taken uit de basisambitie kan starten nadat 

het gehele programma Klimaat met de daarbij behorende begrotingswijziging is vastgesteld. 

5. 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 overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4E Z22 098454 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Beleidsvoorstel circulaire economie 2023-2026 + 

uitvoeringsprogramma 2023-2024 

Korte omschrijving:  

Het beleidsvoorstel circulaire economie gaat over de rijksopdracht: 50% minder gebruik primaire 

abiotische grondstoffen in 2030, Nederland 100% Circulair 2050 en de gemeentelijke ambities. Het 

document is geschreven voor de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo met couleur locale. Het 

verzoek is om deze versie ter besluit voor te leggen aan de raad van Uitgeest. 

 

Advies: 

1. Het beleid circulaire economie 2023-2026 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

2. De uitvoeringsagenda circulaire economie 2023-2024 vast te stellen en deze ter kennisgeving 

als bijlage mee te sturen bij het beleid dat ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd 

3. Aan de raad voor te stellen dat de dekking van de kosten voor de uitvoering van dit beleid 

wordt opgenomen bij de besluitvorming over het programma Klimaat. 
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4. Aan de raad voor te stellen dat de uitvoering van het beleid kan starten nadat het gehele 

programma Klimaat met de daarbij behorende begrotingswijziging is vastgesteld. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen. 

 

4F Z23 106302 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Voorstel tot verlenging opzegtermijn bruikleenovereenkomst 

zwembad De Zien. 

Korte omschrijving:  

De gemeente Uitgeest heeft de grond aan de Zienlaan 8 (plaatselijk bekend als ‘Zwembad de Zien’) in 

gebruik gegeven aan Stichting Zwembad De Zien Uitgeest. In dit advies wordt u gevraagd in te stemmen 

met het verlengen van de opzegtermijn van deze gebruiksovereenkomst. In dat kader wordt u eveneens 

verzocht de opgestelde allonge te ondertekenen. 

 

Advies: 

In te stemmen met de inhoud en ondertekening van de allonge op de bestaande gebruiksovereenkomst 

tussen de gemeente Uitgeest en Stichting Zwembad De Zien Uitgeest (d.d. 22 maart 2018), welke ziet op 

het verlengen van de opzegtermijn van deze gebruiksovereenkomst. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig het gedane voorstel; 

2. de raadsinformatiebrief tekstueel aan te passen; 

3. aan wethouder Oud mandaat en machtiging te verlenen voor de tekstuele aanpassing- en de vaststelling 

van de raadsinformatiebrief. 

 

 

4G Z22 102743 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Collegeadvies uitkomsten bedrijfsvoeringsonderzoek jeugdhulp 

Korte omschrijving:  

Informeren van de gemeenteraden BUCH over de uitkomsten van de bedrijfsvoeringstoets jeugdhulp via 

een raadsinformatiebrief. 

 

Advies: 

In te stemmen om de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de bedrijfsvoeringstoetsen 

d.m.v. een raadsinformatiebrief. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4H Z23 108132 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2024 Zaffier 

Korte omschrijving:  

De raad voor te stellen bijgevoegde concept zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2024 Zaffier vast te 

stellen.  

 

Advies: 

1. om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2024 Zaffier; 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur Zaffier kenbaar te maken. 
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Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4I Z22 103754 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Managementletter 2022 

Korte omschrijving:  

De managementletter 2022 en de voortgang audit issuelijst ter kennisgeving aan te nemen en ter 

kennisgeving door te sturen aan de auditcommissie. 

 

Advies: 

1. Kennis te nemen van de managementletter 2022 Uitgeest van de accountant en bijgaande 

issuelijst.  

2. De managementletter en issuelijst ter kennisgeving aan de auditcommissie te sturen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4J Z23 107457 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Collegevoorstel zienswijze kadernota RAUM 2024 

Korte omschrijving:  

De raad voor te stellen bijgevoegde concept zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2024 RAUM vast te 

stellen. 

 

Advies: 

Aan de raad voor te stellen: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de het RAUM; 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van het RAUM kenbaar te 

maken. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. om de aan de raad voor te leggen zienswijze te wijzigen in lijn met het alternatief zoals omschreven in 

het collegeadvies in paragraaf 3.1 onder het kopje ‘alternatieve zienswijze’; 

2. aangaande het gedane voorstel onder 2 de brief gericht aan het algemeen bestuur van het RAUM aan te 

passen overeenkomstig het besluit onder 1; 

3. aan wethouder mevrouw Kloosterman mandaat en machtiging te verlenen voor de tekstuele 

aanpassingen- en de vaststelling van het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de brief gericht aan het 

algemeen bestuur van het RAUM. 

 

 

4K Z22 100006 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Aanleg rotondes Geesterweg; budgetoverschrijding 

Korte omschrijving:  

Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van twee rotondes 

op de Geesterweg. Volgens de huidige inzichten is er onvoldoende budget voor realisatie van twee 

rotondes. De gemeenteraad wordt gevraagd om het ruimtelijk kader te wijzigen binnen het beschikbaar 

gestelde budget en de rotonde met de hoogste prioriteit, die bij de Castricummerweg, in 2023 te realiseren. 

De kruising bij de Populierenlaan wordt heroverwogen. Daarnaast heeft het college in het 

samenwerkingsakkoord 2022-2026 de ambitie uitgesproken om het kruispunt van de Geesterweg met de 
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Prinses Beatrixlaan verkeersveiliger te maken door middel van een rotonde. Voorgesteld wordt om in 

2023 integraal onderzoek te doen naar verbetering van de verkeersveiligheid van de hele Geesterweg. De 

kruisingen Populierenlaan en Prinses Beatrixlaan worden hierin meegenomen. 

 

Advies: 

De gemeenteraad te vragen om: 

1. In te stemmen met de aanleg van de rotonde bij de Castricummerweg binnen het huidige budget 

(scenario 2); 

2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 160.000,- voor een integraal 

verkeersonderzoek van de gehele Geesterweg inclusief de verdere ontwerpen, voorbereidingen en 

onderzoeken; 

3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging; 

4. In te stemmen met het losknippen van de rotonde Populierenlaan uit het bestemmingsplan (optie 

3). 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig de gedane voorstellen; 

2. de raadsinformatiebrief tekstueel aan te passen; 

3. aan wethouder mevrouw Kloosterman mandaat en machtiging te verlenen voor de tekstuele aanpassing- 

en de vaststelling van de raadsinformatiebrief; 

4. het persbericht na besluitvorming door de raad uit te doen. 

 

 

4L Z22 103985 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2024 GR Werkorganisatie BUCH 

Korte omschrijving:  

De raad voor te stellen bijgevoegde concept zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2024 GR 

Werkorganisatie BUCH vast te stellen. 

 

Advies: 

Aan de raad voor te stellen: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR Werkorganisatie 

BUCH; 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GR Werkorganisatie BUCH 

kenbaar te maken. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4M Z22 105056 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: College advies aanpassing begroting ONHN 2023 

Korte omschrijving:  

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van ONHN van jl.11 november is de begroting niet vastgesteld 

door de aandeelhouders. De begroting is niet vastgesteld omdat ONHN door een administratieve omissie 

een begroting had voorgelegd met een negatief resultaat. Een begroting met een negatief resultaat vonden 

de aandeelhouders onwenselijk. De activiteiten in het jaarplan van ONHN zijn nu aangepast om tot een 

neutraal budget in de begroting te komen. 

 

Advies: 

1. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting;  

2. De raad te informeren door het ter kennisname doorsturen van de behorende documenten. 
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Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4N Z22 104536 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Controleprotocol en normenkader 2022 Uitgeest 

Korte omschrijving:  

Het Controleprotocol 2022 en geactualiseerd Normenkader 2022 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 

Advies: 

Het Controleprotocol Uitgeest 2022 en Normenkader Uitgeest 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de 

raad. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.  

 

 

4O Z22 103539 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Zienswijze kadernota 2024 GR Cocensus 

Korte omschrijving:  

De raad voor te stellen bijgevoegde concept zienswijze ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR 

Cocensus vast te stellen. 

 

Advies: 

aan de raad voor te stellen:  

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR Cocensus:  

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR Cocensus 

kenbaar te maken. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers: 

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

a. Uitnodigingsbrieven gebiedstafel (sociaal domein): het college besluit om de 

uitnodigingsbrieven vast te stellen. 

b. Sporthal De Zien, waarbij het college besluit om: 

- het voorliggende Plan van Aanpak inzake heropening sporthal De Zien vast te 

stellen en over te gaan tot uitvoering van fases 1 en 2 zoals in het plan 

omschreven; 

- vanavond tijdens de commissievergadering RO wethouder Schouten een 

mededeling doet inzake dit besluit van het college; 

- na de mededeling van wethouder Schouten tijdens de commissievergadering RO 

een persbericht uit te doen met daarin verwoord het besluit van het college. 

c. Brief bestuur zwembad De Zien: het college besluit om kennis te nemen van deze 

brief en de ambtelijk dossierhouder te verzoeken om in lijn met het besluit van het 

college aangaande agendapunt 4F het bestuur van zwembad De Zien nader te 

informeren.  

d. Opvang vluchtelingen Oekraïne. 
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e. Holland boven Amsterdam (HbA). 

f. Wethouder Oud geeft een toelichting op het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein 

d.d. 16 januari 2023 waar gesproken is over energiearmoede, concreet de 

inventarisatie bij sportverenigingen, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties. Het college neemt kennis van deze toelichting en besluit om op basis 

hiervan de intentie uit te spreken om deel te nemen aan deze inventarisatie in 

afwachting van een ambtelijk voorstel.  

 

6. Lange-termijnagenda  

a. Oplegger termijnagenda: het college besluit om in te stemmen met de oplegger en 

deze in handen te stellen van de griffier t.b.v. het komende presidiumoverleg.  

 

7. Mededelingen:  

Mededelingen worden gedaan over de navolgende onderwerpen: 

a. Piketrooster. 

b. Werkbezoek agrarisch bedrijf 14 februari 2023. 

c. Lancering Kankeratlas door IKNL. 

d. Bestuurlijk MOTO-programma crisisbeheersing 2023. 

e. ViVa Zorggroep, Geesterheem. 

f. Kennemer Wonen.  

g. Asielopvang.  

h. Woondeal Noord-Holland. 

 

8. BUCH-samenwerking 

a. Definitieve reactie MT BUCH n.a.v. collegewerkprogramma; 

b. Afronden monitoring speerpunten DVO 2022. 

Het college besluit aangaande agendapunten 8A en 8B om kennis te nemen van deze 

documenten én de gemeentesecretaris, de bestuursadviseur en de gemeentecontroller 

te verzoeken om met een voorstel te komen over het vervolg.  

 

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

Geen actualiteit.  

 

10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad  

a. Nota ‘reactie op toezeggingen commissie RO’: het college besluit om de nota vast te 

stellen met inachtneming van één tekstuele opmerking én de reactie op de 

toezeggingen door te geleiden naar de griffier ten behoeve van de komende 

commissievergadering RO. 

b. Amendement ‘verhoging doelgroep energietoeslag’: het college neemt kennis van de 

voortgang van de uitvoering van voorliggend amendement én besluit om wethouder 

Oud mandaat en machtiging te verlenen voor de vaststelling van de voortgangsnota en 

deze vervolgens in handen te stellen van de griffier ten behoeve van de raad. 

c. Het college blikt vooruit op de commissievergadering RO van hedenavond.   

 

11. Communicatie: 

Geen actualiteit.  

 

12. Rondvraag en sluiting: 

Hier wordt geen gebruikt van gemaakt.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023. 

  

De gemeentesecretaris,    De burgemeester,  

 

 

 

Garmt Kolhorn    Sebastiaan M. Nieuwland.  

 


