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Besluitenlijst 

van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van Uitgeest d.d. 3 januari 2023 om 10.00 uur 
 

 

Aanwezig: 

- Burgemeester S.M. Nieuwland 

- Wethouder J.N. Schouten 

- Wethouder R. Oud 

- Loco gemeentesecretaris D. Slatina 

 

Afwezig: 

- Wethouder mevrouw J.M. Kloosterman 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL A: ALGEMEEN 

 

1. Opening: 

 

2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 13 december 2022: 

Het college stelt de besluitenlijst vast.   

 

3. Uitnodigingen: 

a. Uitnodiging Nieuwjaarsgala OV Ijmond - 7 januari 2023: burgemeester en 

wethouder mevrouw Kloosterman.  

b. Uitnodiging Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie 2023 – 9 januari 2023: 

burgemeester.  

c. Uitnodiging Nieuwjaarsevent Hallo2023! – 9 januari 2023: wethouder mevrouw 

Kloosterman.  

d. Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Castricum - 9 januari 2023: 

burgemeester, wethouder Schouten, wethouder Oud en wethouder mevrouw 

Kloosterman. 

e. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Politie eenheid Noord-Holland – 10 januari 

2023: burgemeester.  

f. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Dijk en Waard – 10 januari 2023: geen 

deelname.  

g. Uitnodiging officiële openingsceremonie Tata Steel Chess Tournament 2023 – 13 

januari 2023: geen deelname.  

h. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Heiloo – 13 januari 2023: 

burgemeester, wethouder Schouten, wethouder Oud en wethouder mevrouw 

Kloosterman. 

i. Uitnodiging Bestuurlijke netwerkbijeenkomst VTH en omgevingsdiensten – 6 

februari 2023: burgemeester.  
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j. VNG Belastingconferentie 2023 – 21 en 22 maart 2023: wethouder mevrouw 

Kloosterman.  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DEEL B: B&W-ADVIEZEN 

 

4. Bespreekstukken: 

 

4A Z22 102972 

Burgemeester 

Openbaar 

Onderwerp: Periodiek verslag klachten januari t/m juni 2022. 

Korte omschrijving:  

Het periodieke verslag klachten van de werkorganisatie BUCH ter kennisname aan te nemen en ter 

informatie door te zenden naar de gemeenteraad. 

Advies:  

1. Het periodieke verslag klachten 2022 van de werkorganisatie BUCH ter kennisname aan te nemen 

en ter informatie door te zenden naar de gemeenteraad. 

2. De raad over dit besluit te informeren door het opnemen van bijgevoegd tekstvoorstel in de 

eerstvolgende nieuwsbrief van het college. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig het gedane voorstel onder 1; 

2. de raadsinformatiebrief tekstueel aan te passen; 

3. aan de burgemeester mandaat en machtiging te verlenen voor de tekstuele aanpassing- en de 

vaststelling van de raadsinformatiebrief.   

 

 

4B Z22 102588 

Weth. Kloosterman 

Openbaar 

Onderwerp: Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Korte omschrijving:  

Op een professionele wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor aanbestedende diensten en 

leveranciers. De Werkorganisatie BUCH werkt immers met gemeenschapsgelden. De Werkorganisatie 

BUCH kan door middel van beleid het verschil maken en maatschappelijke doelstellingen realiseren. Het 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Werkorganisatie 

BUCH dateert uit 2017 en is aan actualisatie toe. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is in lijn gebracht 

met het model van regio Noord-Holland Noord. Deze is gemaakt op basis van VNG Model Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid bestaat uit doelstellingen, ambities, 

uitgangspunten en kaders waarbinnen inkopen en aanbesteden in de BUCH plaatsvindt. Binnen dit 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt. Daarnaast is 

een inkoophandboek opgesteld waarin e.e.a. praktisch is uitgewerkt. 

 

Advies: 

1. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en 

Werkorganisatie BUCH vastgesteld op 2 januari 2017 en alle later vastgestelde wijzigingen 

daarop in te trekken. 

2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Uitgeest vast te stellen. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  
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4C Z22 098454 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Beleidsvoorstel circulaire economie 2023-2026 + 

uitvoeringsprogramma 2023. 

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 gemeenten 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. In te stemmen met het beleidsvoorstel circulaire economie 2023-2026 + uitvoeringsagenda 2023-

2024. 

2. Het beleidsvoorstel circulaire economie 2023-2026 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad 

en het uitvoeringsagenda 2023-2024 mee te geven ter kennisgeving. 

 

Besluit: 

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

week. 

 

 

4D Z22 103531 

Weth. Schouten 

Openbaar  

Onderwerp: Bestuursopdracht flexwonen regio Alkmaar. 

 

Korte omschrijving:  

De woningnood in Regio Alkmaar is hoog. Verschillende doelgroepen inwoners zijn op zoek naar 

geschikte woonruimte. Dan hebben we het onder andere over starters, jonge gezinnen, statushouders en 

inwoners die een tijdelijke oplossing zoeken. Het aanbod van geschikte woningen is onvoldoende om aan 

de vraag te voldoen. De ontwikkeling van voldoende flexwoningen moet in deze vraag voorzien. Naast de 

reguliere woningbouwprojecten moet de bouw van flexwoningen een tijdelijke aanvulling vormen in het 

aanbod. De regionale bestuursopdracht Flexwonen Regio Alkmaar heeft als doel om te komen tot 1.000 

flexwoningen in de regio Alkmaar. Hiertoe wordt als uitwerking van de de regionale bestuursopdracht, 

een realisatieovereenkomst Regio Alkmaar – BZK – Corporaties gesloten. Deze overeenkomst heeft het 

karakter van een intentieovereenkomst en kan onderdeel vormen van de nieuwe Woondeal 2023 (als 

procesafspraak). 

 

Advies: 

In te stemmen met de regionale bestuursopdracht Flexwonen regio Alkmaar. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. overeenkomstig het gedane voorstel; 

2. de raadsinformatiebrief tekstueel aan te passen; 

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

vaststelling van de raadsinformatiebrief.    

 

 

4E Z22 103795 

Weth. Schouten 

Openbaar 

Onderwerp: Zienswijze kadernota 2024 VVI. 

Korte omschrijving:  

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

e.o.vast te stellen. 
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Advies: 

Aan de raad voor te stellen: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de VVI Alkmaar 

e.o. 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van VVI 

Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4F 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 dit voorstel aan te houden en te agenderen voor de collegevergadering van volgende 

week. 

 

 

4G Z22 074149 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Subsidieaanvraag Voedselbank IJmond Noord 2023. 

Korte omschrijving:  

De aanleiding van dit advies is de hogere subsidieaanvraag voor 2023 van de Voedselbank IJmond Noord 

(Voedselbank). Deze hogere aanvraag wordt veroorzaakt doordat zij genoodzaakt is om te verhuizen naar 

een ander distributiecentrum. Deze verhuizing leidt tot een stijging van de kosten met € 18.330 (van € 

19.500 naar € 37.830). Zij vraagt hiervoor voor 2023 een subsidie aan van € 3.783. Dit betekent een 

stijging van € 2.028 (van € 1.755 naar € 3.783). Naast deze hogere subsidie vraagt zij u ook om hen op 

andere manieren te ondersteunen. Het doel van dit advies is u te informeren over deze hogere aanvraag en 

u te informeren over de andere vormen van ondersteuning die de Voedselbank wenst, en u te adviseren of 

u deze aanvraag wel of niet moet honoreren en u te adviseren hoe om te gaan met de andere wensen van 

ondersteuning van de Voedselbank. Wij adviseren u om de Voedselbank met ingang van 2023 een 

jaarlijkse subsidie te verlenen van maximaal € 3.783 en u te committeren aan het subsidiëren van de 

huisvestingskosten voor komende collegeperiode van 2023 t/m 2026 tot een maximum van € 5.000 op 

jaarbasis (prijspeil 2023); 

 

Advies: 

1. Voedselbank IJmond Noord met ingang van 2023 een jaarlijkse subsidie te verlenen van 

maximaal € 3.783 (prijspeil 2023). 

2. Zich te committeren aan het subsidiëren van de huisvestingskosten voor komende collegeperiode 

van 2023 t/m 2026 tot een maximum van € 5.000 (prijspeil 2023). 

3. In te stemmen met de in het advies opgenomen antwoorden op de ondersteuningswensen van de 

Voedselbank IJmond Noord. 

4. Dit bedrag (€ 3.783) ten laste te brengen van 6630150 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. 
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Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.   

 

 

4H Z22 076051 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Veteranen Comité BUCH 2023. 

Korte omschrijving:  

De aanleiding van dit advies is de subsidieaanvraag voor 2023 van Stichting Veteranen Comité BUCH 

(Comité). In Uitgeest wonen 93 veteranen. Het Comité organiseert activiteiten rondom 4 mei 

Dodenherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag en in de derde week van juni organiseert zij de Regionale 

Veteranen Dag. Zij vraagt hiervoor € 2.470,50 subsidie aan. In 2021 en 2022 is aan het Comité op ad hoc 

basis een financiële bijdrage betaald voor deze activiteiten. Het doel van dit advies is u te informeren over 

deze aanvraag en u te adviseren of u deze aanvraag wel of niet moet honoreren. Wij hebben de aanvraag 

getoetst aan de Subsidieregeling Welzijn Uitgeest 2020.Op basis van deze toetsing adviseren wij u de 

aanvraag van het Comité te honoreren en hen voor 2023 een subsidie te verlenen van € 2.470,50 voor 

bovengenoemde activiteiten. 

 

Advies: 

1. Stichting Veteranen Comité BUCH voor 2023 een jaarlijkse subsidie te verlenen op grond van de 

Subsidieregeling Welzijn Uitgeest 2020 van maximaal € 2.470,50 (prijspeil 2023). 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van 6610200 Sociaal culturele organisaties. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4I Z22 074230 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Trefpunt Heiloo 2023, project 

Uitgeestermaatjes. 

Korte omschrijving:  

De aanleiding van dit advies is de subsidieaanvraag voor 2023 van Stichting Trefpunt Heiloo Vrijwilliger 

Informatie Punt (VIP Uitgeest) voor het continueren van het project Uitgeestermaatjes. Zij vraagt voor 

2023 € 13.261 subsidie aan. Het doel van dit project is om kwetsbare inwoners te ondersteunen door een 

maatje (vrijwilliger) aan hen te koppelen, zodat hun sociale netwerk wordt vergroot en zwaardere en 

duurdere zorg wordt voorkomen dan wel wordt uitgesteld. Het doel van dit advies is u te informeren over 

deze subsidieaanvraag en u te adviseren of u deze aanvraag voor 2023 wel of niet moet honoreren. Dit 

project sluit aan op uw visie, zoals verwoord in het samenwerkingsakkoord Uitgeest, Sterk in 

samenwerken! (mei 2022). Wij adviseren u daarom om voor 2023 voor het continueren van dit project. 

een eenmalige subsidie toe te kennen van € 13.261. 

 

Advies: 

1. Stichting Trefpunt Heiloo Vrijwilliger Informatie Punt (VIP Uitgeest) voor het kalenderjaar 2023 

een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 13.261 voor het continueren van het project 

Uitgeestermaatjes. 

2. De subsidie van € 13.261 ten laste te brengen van 6610000 Maatschappelijke werk/442010. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  
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4J Z22 080374 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Combinatiefuncties in 2023. 

Korte omschrijving:  

In afwachting van de nieuwe SPUK-regeling en de daaruit voortvloeiende aanbesteding nu de 

samenwerking met Holland Sport het komend half jaar voortzetten op basis van een 

overbruggingsovereenkomst. 

 

Advies: 

Een overbruggingsovereenkomst te sluiten met Holland Sport voor de voortgezette uitvoering van de 

combinatiefunctie-regeling tot 1 augustus 2023 op basis van de bestaande afspraken in afwachting van de 

nieuwe SPUK-regeling. 

 

Besluit: 

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

week. 

 

 

4K Z22 071198 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Aangaan van een Dienstverleningsovereenkomst i.z. Veilig 

Thuis met de GGD Hollands Noorden. 

Korte omschrijving:  

De activiteiten ven Veilig Thuis Noord-Holland Noord zijn met ingang van 1 januari 2022 onder de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (GR GGD HN) gebracht. Uitgeest maakt gebruik 

van de dienstverlening van VT/GGD-HN maar is geen deelnemer in de GR GGD HN. Om dit te 

ondervangen is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Dit gaat in met terugwerkende 

kracht vanaf 1-1-2022. Het college dient met het DVO in te stemmen / de overeenkomst aan te gaan. 

 

Advies: 

1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis Noord-Holland Noord met de 

GGD Hollands Noorden en daarmee de overeenkomst aan te gaan. 

2. De wethouder WMO te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te tekenen namens het 

college. 

 

Besluit: 

Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.  

 

 

4L Z22 103450 

Weth. Oud 

Openbaar 

Onderwerp: Vijfde nieuwsbrief Sociaal Domein 2022. 

Korte omschrijving:  

In te stemmen met de Vijfde nieuwsbrief Sociaal Domein 2022 en deze te verzenden naar de 

gemeenteraad. 

 

Advies: 

1. Kennis te nemen van de Vijfde nieuwsbrief Sociaal Domein 2022 

2. De nieuwsbrief ter informatie door te sturen naar de raad. 

 

Besluit: 

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

week. 
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4M 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 dit voorstel aan te houden in verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder en 

te agenderen voor de collegevergadering van volgende week. 

 

 

4N 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 

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 ad € 37.000 

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 uit de stelpost ‘Samenwerkingsakkoord’. 

 

Besluit: 

Het college besluit dit voorstel aan te houden in verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder en 

te agenderen voor de collegevergadering van volgende week. 
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DEEL C: INFORMATIEF 

 

5. Bestuurlijke voortgang kerndossiers: 

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

a. Wethouder Oud koppelt terug het gesprek met de ijsclubvereniging inzake inrichting 

dorpspark.  

b. Wethouder Oud koppelt terug het gesprek met de gebruikers van sporthal De Zien 

voor de beoefening van de sport tennis. Er volgt nog een gesprek met de exploitant 

(Optisport) van de sporthal.  

c. Locaties voor regionale opvang van asielzoekers, waarbij: 

- kennis wordt genomen van de terugkoppeling door wethouder Schouten uit 

het regionale overleg Veiligheidsregio Kennemerland; 

- besloten wordt dit onderwerp opnieuw te bespreken in de vergadering van 

volgende week, in aanwezigheid van de ambtelijke ondersteuning.    

d. Wethouder Schouten licht de stand van zaken toe aangaande dossier locaties tijdelijke 

woningen. Brief gericht aan de omwonenden zal in de vergadering van volgende week 

worden besproken.  

 

6. Lange-termijnagenda: 

Geen actualiteit.  

 

7. Mededelingen:  

a. Maandelijks MRA Raads- en Statenleden bericht editie 66 / 20 december 2022: het 

college besluit dit voor kennisgeving aan te nemen.  

 

8. BUCH-samenwerking: 

a. Memo vaststellen adviezen stuurgroep d.d. 30-11-2022 naar aanleiding van de ‘memo 

stuurgroep BUCH-brede uitgangspunten Opvang Oekraïense ontheemden d.d. 08-12-

2022’: het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel, te weten kennis te 

nemen van de uitkomst van de bespreking uitgangspunten projectgroep opvang 

Oekraïense ontheemden BUCH in stuurgroep opvang Oekraïense ontheemden en de 

adviezen vast te stellen. 

 

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

a. Burgemeestersoverleg OOV BUCH 19 december 2022: 

Tijdens het burgemeestersoverleg OOV BUCH d.d. 19 december 2022 zijn de 

volgende drie notities besproken: ‘Aanpak versterking BOA’s 2023’, ‘Plan van 

Aanpak Ondermijning’ en ‘Verkenning procesaanpak IVB 2024-2027’. Het college 

besluit deze drie notities voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de 

relevante collegevoorstellen met de gevraagde besluiten én hieraan voorafgaand de 

nadere afstemming door het vakteam met de portefeuillehouder.  

 

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

Geen actualiteit.  

 

11. Communicatie: 

Geen actualiteit. 

 

12. Rondvraag: 

a. Wethouder Schouten vraagt naar de stand van zaken casus pand aan de Middelweg dat 

in de steigers staat.  

b. Wethouder Schouten vraagt naar de reactie van MT BUCH naar aanleiding van het 

collegewerkprogramma. De reactie van MT BUCH wordt besproken in de 

vergadering van volgende week.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023. 

 

De loco gemeentesecretaris,   De burgemeester,  

 

 

 

Denan Slatina.    Sebastiaan M. Nieuwland.  

 


