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Besluitenlijst
van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van Uitgeest d.d. 27 augustus 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
Kennis wordt genomen van de presentatie RES en Warmtetransitie, ter voorbereiding op de
aanstaande raadsinformatieavond. Een enkele ondergeschikte wijziging in de presentatie wordt
daarbij doorgevoerd.
2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 20 augustus 2019
Besluit: het college stelt de besluitenlijst vast.
3. Doornemen uitnodigingen:
a. Uitnodiging Bedrijfsbezoek Pluijm's Eetware Wereld, IJmuiden - 12 september 2019:
onder voorbehoud wethouder van Weel-Niesten.
__________________________________________________________________________________
DEEL B: B&W-ADVIEZEN
4. Akkoordstukken:
4A

B2019.0303
Onderwerp: Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten.
Burgemeester
Openbaar
Korte omschrijving:
De vorige cao-afspraken (CAR-UWO) liepen tot 1 januari 2019. Na verschillende overlegrondes hebben
partijen op 28 juni 2019 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Gemeenten en
aangesloten organisaties kunnen reageren met een reactieformulier. Op 11 en 12 september bespreken
het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG het akkoord en de uitslag van de
ledenraadpleging. Als het bestuur het akkoord bekrachtigt en de vakbonden doen dat ook, wordt het
akkoord definitief. Tot en met 6 september 2019 kan er gereageerd worden.
Advies:
Te besluiten om in te stemmen met het advies (akkoord gaan met het principeakkoord) en het besluit
van het college via de aan de gemeentesecretaris toegezonden link naar het reactieformulier aan de VNG
kenbaar te maken.
Besluit:
Akkoord.
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4B

B2019.0301
Onderwerp: Stand van zaken afval/energiebedrijf AEB te Amsterdam.
Weth. Brouwer
Openbaar
Korte omschrijving:
Op 26 juli heeft de gemeente bijgaand bericht ontvangen van de HVC. In de media is afgelopen veel
aandacht geweest voor de situatie van het Afvalenergiebedrijf AEB te Amsterdam. In het bericht wordt
aangegeven wat de effecten voor de HVC zijn en dat de HVC gemeenten te allen
tijde voor gaan in de bestaande dienstverlening.
Advies:
1. Kennis te nemen van bijgaand bericht van de HVC omtrent het AEB.
2. In te stemmen met toezending van dit bericht aan de raad.
Besluit:
Akkoord.
5. Bespreekstukken:
5A

B2019.0297
Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2018-2019.
Weth. Beentjes
Openbaar
Korte omschrijving:
In artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 staat dat burgemeester en wethouders jaarlijks voor 1 oktober
verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in het afgesloten schooljaar gevoerde leerplichtbeleid.
Met dit verslag geeft u hier uitvoering aan.
Advies:
1. het jaarverslag leerplicht 2018-2019 vast te stellen;
2. het jaarverslag ter kennisname voor te leggen aan de commissie SLZ.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen, waarbij het ter kennisneming brengen aan de
commissie wordt gedaan in de vorm van een Raadsinformatiebrief.
5D

B2019.0304
Onderwerp: Vangnetuitkering 2019.
Weth. Van Weel
Openbaar
Korte omschrijving:
Er wordt een tekort verwacht op het Participatiebudget in 2019.
De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor tekorten op het budget als bedoeld in
artikel 69 van de Participatiewet. Om aanspraak te kunnen maken op de vangnetuitkering 2019 dient de
gemeente aan een aantal voorwaarden te voldoen.
In bijgevoegde notitie vangnetuitkering 2019 leest u over de mogelijke omvang van het tekort op het
rijksbudget Participatiewet 2019 en de getroffen en te nemen in- en externe maatregelen.
Advies:
Het college besluit kennis te nemen van de verwachte omvang van het tekort op het rijksbudget
Participatiewet 2019 en in te stemmen met de in- en externe maatregelen die zijn of worden genomen
om tot tekortreductie te komen.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
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5E

B2019.0305
Onderwerp: Verlengen bestuur/beheer Dorpshuis De Zwaan.
Weth. Van Weel
Openbaar
Korte omschrijving:
Op 1 september 2019 loopt de interim periode van het bestuur van de Dorpshuis De Zwaan af. Hetzelfde
geldt voor exploitatie contract met SSL. Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheid tot
aankoop van het Dorpshuis door gebruikmaking van haar eerste recht van koop. De gemeente
onderzoekt daarnaast hoe zij na het verstrijken van voornoemde interim periode invulling wil geven aan
het toekomstige beheer en de exploitatie van het dorpshuis. In verband hiermee is het noodzakelijk om
zowel de benoemingsperiode van het (interim)bestuur als het contract met de exploitant te verlengen
voor een periode van 4 maanden.
Advies:
1. het benoeming van het interim-bestuur van Dorpshuis De Zwaan te verlengen met 4 maanden;
2. het contract met SSL, inzake exploitatie Dorpshuis De Zwaan, ook te verlengen met 4 maanden.
Besluit:
Het college besluit:
1. overeenkomstig de gedane voorstellen;
2. het vakteam te verzoeken om aan te geven of over de terugvordering van het gedeelte subsidie 2018
overeenstemming is bereikt met het stichtingsbestuur.
________________________________________________________________________________
DEEL C: INFORMATIEF
6. Bestuurlijke voortgang kerndossiers:
o Op hoofdlijnen wordt bestuurlijke voortgang besproken.
7. Voortgang bestuurlijke agenda:
De behandeling van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van volgende
week.
8. Mededelingen:
o De invulling van de college-heidag wordt besproken, waarbij de keuze voor de externe
begeleider wordt gemaakt.
9. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen Bestuur en Directie BUCH:
Vastgesteld wordt dat er voor dit moment gaan actuele ontwikkelingen zijn die bespreking
behoeven.
10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op externe (regionale) overleggen:
Aan de hand van de besluitenlijst Coördinatie Team Regio Alkmaar wordt besloten de raad in
diens vergadering van oktober aanstaande het voorstel te doen alsnog extra financieel bij te
dragen, zoals door de regio in het kader van de zogenoemde focusagenda gevaagd en om de
raad dit voorstel te doen in samenhang met een beschouwing over het maken van een keuze
tussen de Regio Alkmaar en de MRA het gaat om de hoofdoriëntatie van Uitgeest op het
gebied van de regionale samenwerking.
11. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad:
De behandeling van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van volgende
week.
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12. Communicatie:
Het college doet opnieuw een oproep aan de werkorganisatie om uitsluitend nog het nieuwe
gemeentelogo bij zowel de externe als interne communicatie uitingen te gebruiken. Het wordt
betreurd dat deze oproep bij herhaling moet worden gedaan.
13. Rondvraag:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college
van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

P. Schouten.

Mevrouw W.J.A. Verkleij.
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