Int19.1837

Besluitenlijst
van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van Uitgeest d.d. 10 september 2019 om 9.00 uur
Aanwezig:
- Burgemeester mevrouw W.J.A. Verkleij
- Wethouder C.M. Beentjes
- Wethouder mevrouw C.G. van Weel-Niesten
- Wethouder J. Brouwer
- Gemeentesecretaris P. Schouten

DEEL A: ALGEMEEN
1. Opening
Presentaties:
Kennis wordt genomen van de door de ambtelijk adviseurs gehouden presentaties inzake het
grondbeleid en het bijgestelde beleid inzake snippergroen, een en ander ter voorbereiding op
de aankomende raadsinformatieavond. Naar aanleiding van de presentaties wordt besloten tot
een enkele aanpassing in de presentatie.
Bespreking Begroting 2020 en bijbehorend meerjarenperspectief:
In het bijzijn van gemeentecontroller en bestuursadviseur wordt opnieuw gesproken over de
Begroting 2020 en het bijbehorende meerjarenperspectief. Besloten wordt tot het houden van
een ingelaste collegevergadering aanstaande donderdagochtend, waarbij de ambtelijke
voorstellen die ingrijpend van aard zijn om te komen tot een sluitende Begroting 2020
opnieuw worden besproken, met als doel daarin keuzes te maken.
2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 3 september 2019
Besluit: met inachtneming van een tekstuele aanpassing stelt het college de besluitenlijst vast.
3. Doornemen uitnodigingen:
a. Uitnodiging BeterBusiness - Partnerbezoek meurkens&meurkens bij locatie BOGOTÁ
in Halfweg – d.d. 30 september 2019: geen deelname.
b. Uitnodiging Walking Football Heiloo (WFH) d.d. 29 september 2019: wethouder
Brouwer.
c. Wethouder Van Weel-Niesten zal op d.d. 11 september aanstaande een
kennismakingsbezoek brengen aan Fort Kijk.
__________________________________________________________________________________
DEEL B: B&W-ADVIEZEN
4. Akkoordstukken:
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4A

B2019.0321
Onderwerp: Burgemeester van Roosmalenstraat 19.
Weth. Brouwer
Openbaar
Korte omschrijving:
Afwijken advies welstandscommissie aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van
Roosmalenstraat 19.
Advies:
Op basis van artikel 2.10 lid 1 onder d van de Wabo in afwijking van het advies van de stichting MOOI
Noord-Holland niettemin omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden dat:
•
•
•
•

2 boompjes worden geplaatst aan de voorzijde van de schuur;
de aanbouw gedeeltelijk wordt verplaatst zodat deze minimaal 0.5 meter uit het openbaar gebied
wordt gesitueerd;
in de nieuwe strook van 0.5 meter tussen de aanbouw en openbaar gebied opgaand groen wordt
geplaatst;
achter de bestaande erfafscheiding wat hoge beplanting wordt geplaatst (bijv. leibomen).

Besluit:
Akkoord.
5. Bespreekstukken:
5A

B2019.0327
Onderwerp: 1e voortgangsrapportage BUCH 2019.
Burgemeester
Openbaar
Korte omschrijving:
Op 10 juli 2019 heeft het bestuur van de GR BUCH de 1e voortgangsrapportage werkorganisatie BUCH
2019 vastgesteld. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de bedrijfsvoering.
Het Bestuur geeft aan dat de rapportage geen aanleiding heeft gegeven voor aanpassing van de
begroting.
Advies:
Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage BUCH 2019 en deze ter informatie door te sturen.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
5B

B2019.0326
Burgemeester
Openbaar

Onderwerp: Definitieve begroting 2019-2022 van de GR werkorganisatie
BUCH.

Korte omschrijving:
Op 21 mei 2019 heeft uw college de raad voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de
conceptbegroting 2019-2022 van de GR werkorganisatie BUCH, met inachtneming van het gegeven dat
het bestuur van de BUCH de financiële taakstelling niet uit het oog diende te verliezen.
De raad heeft op 27 juni 2019 conform het collegevoorstel besloten en het bestuur van de BUCH
hierover schriftelijk geïnformeerd.
Vervolgens heeft het bestuur van de GR BUCH op 10 juli jl. op basis van de ingediende zienswijzen
van de 4 gemeenteraden de begroting ongewijzigd definitief vastgesteld.
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Advies:
Kennis te nemen van de definitieve begroting 2019-2022 GR werkorganisatie BUCH en de raad
hierover te infomeren.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
5C

B2019.0323
Onderwerp: Toezicht Wmo.
Weth. Beentjes
Openbaar
Korte omschrijving:
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor
het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid binnen de Wmo. Waar met kwaliteitstoezicht
bijgedragen wordt aan goede, passende ondersteuning, wordt met rechtmatigheidstoezicht gezorgd dat
de zorggelden besteed worden aan het doel waarvoor het is bestemd. Momenteel is er binnen regio
Alkmaar alleen reactief kwaliteitstoezicht geregeld, specifiek voor calamiteiten. GGD HN voert dit uit.
Op rechtmatige besteding van de middelen was er tot op heden geen toezicht ingeregeld. Geadviseerd
wordt om het toezicht door te ontwikkelen en in de vorm van een pilot het huidige kwaliteitstoezicht te
verbreden, het rechtmatigheidstoezicht te organiseren en hiervoor bijgaande aanwijzingsbesluiten vast te
stellen
Advies:
1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de pilot doorontwikkeling toezicht Wmo.
2. Het aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo vast te stellen.
3. Het aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo vast te stellen.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
5E

B2019.0317
Onderwerp: Beleidsnotitie Snippergroen.
Weth. Van Weel
Openbaar
Korte omschrijving:
In de Beleidsnotitie Snippergroen zijn de uitgangspunten voor de uitgifte- en toetsingscriteria en de
verkoopvoorwaarden voor snippergroen opnieuw geformuleerd. Deze beleidsnotitie vervangt het
snippergroenbeleid 2015-2020.
Advies:
1. In te stemmen met de beleidsnotitie Snippergroen ter vervanging van het snippergroenbeleid 20152020.
2. De beleidsnotitie Snippergroen ter besluitvorming aan de raad voorleggen.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.

5F

B2019.0324
Onderwerp: Verdeling kosten JeugdzorgPlus en onderwijs.
Weth. Van Weel
Openbaar
Korte omschrijving:
Na de aanbesteding JeugdzorgPlus en de keuze voor Castricum als locatie van eerste voorziening
Horizon is met de 18 NHN gemeenten de intentie afgesproken om kosten die niet door het rijk vergoed
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werden te delen, waaronder kosten onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn er n.a.v. de aanbesteding en de
route die is gevolgd andere kosten ontstaan voor het onderwijs en ter verbetering van de relatie tussen de
verschillende partijen. In dit advies wordt een voorstel gedaan voor de bijdrage per gemeente.
Advies:
1.
In te stemmen met een bijdrage van € 1.319,- in de kosten onderwijshuisvesting en eerste
inrichting voor de locatie Antonius in Bakkum, zoals overeengekomen in de Intentieverklaring
verdeling kosten JeugdzorgPlus-locatie. De kosten worden opgenomen in de 2de firap.
2.
Een bijdrage van € 1.011,- in de kosten van schoolbestuur Ronduit voor de nevenvestiging in
locatie Horizon te Bakkum van maximaal € 50.000,-, volgens de verdeelsleutel inwonersaantal
NHN, voor de periode 1 april 2019 tot 1 augustus 2019. De kosten worden opgenomen in de 2de
firap.
3.
In te stemmen met een bijdrage € 374,- in de kosten voor een mediator, volgens de
verdeelsleutel inwonersaantal NHN. Dit bedrag wordt gefinancierd vanuit het budget van de
regionale netwerkorganisatie.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
5G

B2019.0316
Onderwerp: Grondbeleid.
Weth. Van Weel
Openbaar
Korte omschrijving:
De Rekenkamercommissie heeft in haar rapport “Grondexploitaties BUCH-gemeenten” aanbevolen
voor de gemeente Uitgeest het grondbeleid en grondprijsbeleid op te stellen. Met de "Uitgangspunten
Grondbeleid Gemeente Uitgeest 2019-2022" incl. "Toelichting Grondbeleid" wordt voor het
grondbeleid hier een invulling aan gegeven.
Advies:
1. In te stemmen met het raadsvoorstel “Het Grondbeleid" en deze aan de raad voor te leggen ter
besluitvorming.
2. In te stemmen met de “Uitgangspunten Grondbeleid gemeente Uitgeest 2019-2022” en deze ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen.
3. Kennis te nemen van de nota "Toelichting Grondbeleid voor de gemeenten Bergen, Uitgeest en
Castricum" en deze ter kennisname aan de raad voor te leggen.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.

5H

B2019.0325
Onderwerp: Instemming met Letter of Commitment.
Weth. Brouwer
Openbaar
Korte omschrijving:
Bedrijf Woonpas voert op dit moment een pilotproject uit in Bergen rond de isolatie van woningen
(zogenaamde no-regret maatregelen). Ontzorgen van de woningeigenaar staat hierin centraal. Een
‘gebouw-gebonden-financiering’ vormt hier een onderdeel van. Het is een wijze van aanpak die
succesvol lijkt.
Eind dit jaar loopt de pilot af en wordt geëvalueerd. Daarna wil Woonpas het project graag op grotere
schaal doorzetten in alle BUCH-gemeenten (225 woningen per gemeente in 3 jaar tijd).
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Woonpas wil hiervoor een Europese subsidie aanvragen. Deze subsidie stelt een Letter of Commitment
van de gemeente voorwaardelijk. De Letter of Commitment verplicht de gemeente tot niets en geeft
geen risico of kosten.
Advies:
1. Akkoord te gaan met ondertekening van de Letter of Commitment ter ondersteuning van de
Europese subisieaanvraag Horizon 2020 ten bate van project Woonpas 2020 in de BUCHgemeenten.
2. Onder het voorbehoud om te besluiten al dan niet deel te nemen aan het uitrollen van de
Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling 2020 in Uitgeest na afronding van de evaluatie van de pilot
in Bergen.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
________________________________________________________________________________
DEEL C: INFORMATIEF
6. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:
- Centrumgebied: het college besluit de voorliggende conceptbrief aan de omwonenden
van de Paltroklocatie aan te houden ten behoeve van een tekstuele aanpassing. Na
aanpassing kan vanwege de wens om de brief deze week uit te laten gaan worden
volstaan met een schriftelijke consultatie langs collegeleden ter accordering.
7. Voortgang bestuurlijke agenda:
Het college besluit te bevorderen dat:
a. het onderwerp IJmond Werkt! wordt verschoven naar maand november aangezien aan
langere voorbereidingstijd nodig is.
b. De toegezegde overzichten vangnetregeling en uitkeringsgerechtigden te koppelen en
als c-stuk toezending aan de commissie.
c. te bepalen dat de voor de Raadsinformatieavond van oktober geplande presentaties
accommodatiebeleid en visie Centrumplan worden voorafgegaan door presentaties in
de collegevergadering.
8. Mededelingen:
- Wethouder Brouwer deelt mee van het weekeinde tot genoegen en met waardering de
informatiemarkt te hebben bijgewoond.
- Wethouder van Weel deelt mee aankomend weekeinde voor Uitgeest de monumentenweek
te openen.
- De Secretaris informeert over de voortgang van de vervulling van de (aankomende)
vacatures gemeentecontroller, bestuursadviseur en projectenmanager.
- De Burgemeester:
a. inventariseert de deelname aan het voor hedenavond geplande kennismakingsoverleg
voor alle Noord-Hollandse colleges met de gedeputeerde: de wethouders Beentjes en
Brouwer zullen daarbij aanwezig zijn;
b. deelt mee met dat de plande heidag voor het college zal plaatsvinden op 11 oktober
aanstaande;
c. deelt mee dat RAUM-bestuur een keuze gemaakt voor een potentiele ontwikkelaar
erfgoedpark De Hoop. Met deze ontwikkelaar wordt verder gesproken.
9. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen Bestuur en Directie BUCH:
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De actualiteit wordt besproken, waaronder het besluit tot het houden van een ingelaste
bestuursvergadering, mede ter voorbereiding op de aankomende raadsinformatiebeenkomst
BUCH.
10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op externe (regionale) overleggen:
Het college besluit de ambtelijke discussienotitie MRA versie 2 september 2019 te betrekken
bij de vervolgdiscussie, aanstaande donderdag, over de Begroting 2020.
11. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad:
Het college besluit de conceptbeantwoording van de zogenoemde art37-vragen van de fractie
CDA inzake de scholenbouw aan te houden tot de vergadering van volgende week.
12. Communicatie:
Geen actuele ontwikkelingen.
13. Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college
van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

P. Schouten.

Mevrouw W.J.A. Verkleij.
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