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Besluitenlijst
van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van Uitgeest d.d. 17 september 2019 om 9.30 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:
In het bijzijn van de gemeentecontroller en de bestuursadviseur wordt de voortgang van de
Begroting 2020 en het bijbehorend meerjarenperspectief besproken. Besloten wordt dat
uiterlijk morgen om 12.00 uur de collegeleden -indien gewenst- hun laatste opmerkingen
doorgeven ten aanzien van de concept-begrotingsteksten, zodat deze gekoppeld aan de
bezuinigingsvoorstellen kunnen worden verwerkt tot de definitieve conceptbegroting, met
bijbehorend meerjarenperspectief.
2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 10 september 2019
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast.
3. Doornemen uitnodigingen
Er liggen geen uitnodigingen voor.
________________________________________________________________________
DEEL B: B&W-ADVIEZEN
4. Akkoordstukken:
4A

B2019.0231
Burgemeester
Openbaar

Onderwerp: Samenwerkingsconvenant en Privacyprotocol Zorg&Veiligheidshuis
Kennemerland.

Korte omschrijving:
Om te waarborgen dat de ketenpartners goed kunnen samenwerken in die casussen waar het veiligheidsdomein,
het justitiedomein en het zorgdomein elkaar overlappen, is het nodig dat er informatie gedeeld kan worden.
Duidelijke afspraken rondom informatiedeling en privacy hebben daarom al jaren prioriteit voor de partners in het
Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland. Het privacy-convenant Veiligheidshuis Kennemerland, dat in 2010 is
ondertekend, biedt daarvoor wel enkele handvatten maar sluit niet meer aan bij de gewijzigde rollen en
verantwoordelijkheden van partners als gevolg van ontwikkelingen in het justitiële domein en de transities in het
sociale domein. In dat licht is zowel een nieuw Samenwerkingsconvenant als een nieuw Privacyprotocol
noodzakelijk.
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Advies:
In te stemmen met de inhoud van het Samenwerkingsconvenant Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland inclusief
het bijbehorende Privacyprotocol Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland en beide documenten te ondertekenen.

Besluit:
Akkoord.
4B

B2019.0328
Burgemeester
Openbaar
Korte omschrijving:

Onderwerp: Beheerregeling Informatiebeheer en SIO.

Invulling geven aan de nadere regels van de op 15 januari 2019 van kracht geworden Archiefverordening
gemeente Uitgeest 2018, door het vaststellen van de Beheerregeling informatiebeheer Uitgeest 2019 en kennis te
nemen van het strategisch informatieoverleg (SIO).

Advies:
1. De Beheerregeling Informatiebeheer Uitgeest 2019 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het strategisch informatieoverleg (SIO).

Besluit:
Akkoord.
4C

B2019.0334
Burgemeester
Openbaar
Korte omschrijving:

Onderwerp: Horecanota Uitgeest 2019.

Het horecabeleid van de gemeente Uitgeest is opgesteld in 2011 en aan vernieuwing toe. In de afgelopen periode is
het horecabeleid samen met betrokkenen geëvalueerd en geactualiseerd. Met dit advies wordt de geactualiseerde
Horecanota ter vaststelling aangeboden.

Advies:
1. In te stemmen met de Horecanota Uitgeest 2019.
2. De Horecanota Uitgeest 2019 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
3. Kennis te nemen van het concept Convenant Veilig Uitgaan Uitgeest 2019.

Besluit:
Akkoord.
4D

B2019.0329
Weth. Brouwer
Openbaar
Korte omschrijving:

Onderwerp: Locatiecriteria clusterplaatsen.

Voor de afvalinzameling met de zijlader moeten clusterplaatsen worden aangelegd. Deze clusterplaatsen dienen
aan een aantal locatiecriteria te voldoen. Wij vragen u in te stemmen met deze locatiecriteria

Advies:
In te stemmen met de locatiecriteria clusterplaatsen minicontainers Uitgeest en Heiloo.

Besluit:
Akkoord.
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5. Bespreekstukken:
5A

B2019.0333
Burgemeester
Openbaar
Korte omschrijving:

Onderwerp: Rapportages Burger- en Ondernemerspeiling 2019.

In 2016 hebben de vier gemeenten een nulmeting gehouden middels de Burger- en Ondernemerspeiling. N.a.v. de
uitkomsten hebben we destijds het organisatiedoel Top Dienstverlener opgesteld met als ambitie: In 2021 scoren
alle vier de gemeenten zo hoog als de hoogst scorende gemeente in 2016.
In april 2019 is de een-meting uitgevoerd waarbij een selectie van 2000 inwoners en alle ondernemers per
gemeente zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Burger- en Ondernemerspeiling 2019. Bijgaand treft u de
rapportages aan.

Advies:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de rapporten van de Burger- en Ondernemerspeiling 2019.
Het bestuur van de werkorganisatie BUCH te vragen om een reactie op de uitkomsten en de aanbevelingen.
De rapporten, met de reactie van het BUCH-bestuur, via de griffie ter informatie aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Besluit:
1. overeenkomstig de gedane voorstellen;
2. te bevorderen dat de cijfers 2016 ook aan de factsheet inwoners worden toegevoegd; (zoals bij
ondernemers);
3. te bevorderen dat in beide factsheets de streefcijfers uit 2016 worden toegevoegd, aangezien daarop
immers wordt gestuurd;
4. het vakteam te verzoeken om de verruimde openstelling van de balie Uitgeest en de 24-uurs
telefonische bereikbaarheid te evalueren aan de hand van de bij aanvang gestelde doelen; “Evaluatie
op uur eerder open en de 24uurs bereikbaarheid”;
5. het vakteam te verzoeken om vroegtijdig in overleg te gaan met de portefeuillehouder ter
voorbereiding op de presentatie van de enquêteresultaten aan de gemeenteraad.

5B

B2019.0330
Weth. Van Weel
Openbaar

Onderwerp: Continueren contracten Jeugdhulp.

Korte omschrijving:
De overeenkomsten voor de zorgvelden ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en de jeugdhulp experts
moeten voor 2020 worden gecontinueerd. De overeenkomsten zijn in eerste aanleg aangegaan tot en met 31
december 2019. Continuering is mogelijk door de bestaande overeenkomsten met één jaar te verlengen.

Advies:
De inkoopcontracten Jeugdhulp voor de zorgvelden ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en jeugdexperts
te continueren met ingang van 1 januari 2020 voor de duur van 1 jaar.

Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.
________________________________________________________________________________
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DEEL C: INFORMATIEF
6. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:
Een aantal kerndossiers wordt op hoofdlijnen op de bestuurlijke voortgang besproken.
7. Voortgang bestuurlijke agenda:
De bestuurlijke agenda wordt op de voortgang besproken en besloten wordt te bevorderen dat
aan de vergadercyclus voor oktober het onderwerp: “Tijdelijke verlenging bestuurs- en
beheersituatie dorpshuis De Zwaan toe te voegen”.
8. Mededelingen:
Een aantal mededelingen wordt gedaan, waarbij als onderdeel daarvan kennis wordt genomen
van de mededeling van de secretaris dat hij afziet van het inrichten van een Stuurgroep
Ruimtelijke Ontwikkelingen Uitgeest, zoals eerder besproken en waarover eerder besloten,
vanwege het ontbreken van collegebreed draagvlak voor inzetten van dit coördinerend middel.
9. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen Bestuur en Directie BUCH:
De agenda met stukken voor de ingelaste vergadering d.d. 19 september aanstaande van het
BUCH-bestuur worden besproken en daar waar nodig wordt standpunt bepaald dat aan de
bestuurlijk vertegenwoordigers in het BUCH-bestuur als uitgangspunt wordt meegegeven.
10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op externe (regionale) overleggen:
o Wethouder Brouwer koppelt terug uit het Schipholoverleg.
o Wethouders Beentjes en Van Weel koppelen terug uit het BO-Sociaal Domein.
o Het college neemt kennis van het ambtelijk voorstel inzake de ontwikkelingen
AEB/HVC en besluit kennis te nemen van het terzake opgestelde memo en dit memo
met tussenkomst van de griffier door te zenden aan de raad.

11. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad:
a. Beantwoording art.37-vragen CDA inzake Bouw scholen: het college besluit tot een
tekstuele aanpassing.
b. Beantwoording art.37-vragen UL inzake duurzaamheid De Zien: het college besluit tot
tekstuele aanpassing.
c. Beantwoording art.37-vragen PU inzake plastic soep: het college stelt de
conceptbeantwoording vast en besluit deze me tussenkomt van de griffier toe te zenden
aan de gemeenteraad.
d. Het college neemt kennis van het feit dat de beantwoording van de art.37- vragen van de
fractie PU over Schiphol nog in ambtelijke voorbereiding is.
12. Rondvraag:
De secretaris maakt hiervan gebruik door de voortgang te schetsen van een interne
aangelegenheid. Met die voortgang die voorziet in een bepaalde aanpak wordt ingestemd.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college
van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

P. Schouten.

Mevrouw W.J.A. Verkleij.

4

