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Besluitenlijst 

van de extra vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 20 januari 2023 om 15.00 uur 
 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

- Loco-gemeentesecretaris D. Slatina 

 

Afwezig: 

- Wethouder R. Oud   

- Gemeentesecretaris G. Kolhorn 

________________________________________________________________________________ 

 

 

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: 

Het college heeft d.d. 12 januari 2023 besloten om sporthal De Zien met onmiddellijke ingang 

tot nader order te sluiten in verband met gebreken op het gebied van brandveiligheid. 

Hedenmiddag heeft een overleg van de gemeentelijke taskforce plaatsgevonden na een 

controle ter plaatse door afdeling gebouwenbeheer en Omgevingsdienst IJmond. Er is 

gesproken over de heropening van de sporthal met inachtneming van een aantal voorwaarden. 

Het college besluit: 

- om sporthal De Zien met ingang van morgen, zaterdag 21 januari 2023, om 08.00 uur 

te heropenen; 

- om de exploitant en tevens de huurder Optisport Exploitaties B.V. schriftelijk over dit 

besluit tot heropening van de sporthal met de bijbehorende voorwaarden zoals door 

Omgevingsdienst IJmond in kaart gebracht, waaronder de inzet van de brandwacht 

tijdens de reguliere openingstijden, te informeren; 

- dat de sporthal alleen in gebruik mag worden genomen in aanwezigheid van een 

brandwacht en dat de instructies van de brandwacht direct en te allen tijde worden 

opgevolgd; 
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- om firma Top Brandwachten de opdracht te geven tot de inzet van de brandwacht tot 

een maximaal bedrag van € 30.000; 

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

- mandaat en machtiging aan wethouder mevrouw Kloosterman te verlenen tot 

vaststelling van zowel de brief aan Optisport Exploitaties B.V. als het persbericht.  

 

4. Rondvraag: 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

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.  

 


