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Besluitenlijst
van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van Uitgeest d.d. 3 september 2019 om 9.00 uur
Aanwezig:
- Burgemeester mevrouw W.J.A. Verkleij
- Wethouder J. Brouwer
- Gemeentesecretaris P. Schouten
Afwezig:
- Wethouder C.M. Beentjes
- Wethouder mevrouw C.G. van Weel-Niesten

DEEL A: ALGEMEEN
1. Opening
a. Kennis wordt genomen van de door de ambtelijk adviseurs gehouden presentaties
over:
 het grondbeleid en
 het beleid inzake afstoten zogenoemd snippergroen,
een en ander ter voorbereiding op de raadsinformatieavond d.d. 17 september
aanstaande. Dit leidt tot een principiële discussie. Volgende week terug in voltallig
college.
b. De voortgang begroting 2020 en de actuele financiële situatie wordt in aanwezigheid
van gemeentecontroller en bestuursadviseur.
2. Vaststellen B&W-besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019
3. Doornemen uitnodigingen:
a. Uitnodiging Consultatie Regionale Smart Specialisation Strategie Kansen voor West
Post 2020 - 26 sept 2019: onder voorbehoud wethouder Van Weel-Niesten.
_________________________________________________________________________________
DEEL B: B&W-ADVIEZEN
4. Akkoordstukken:
Er liggen geen akkoordstukken voor.
5. Bespreekstukken:
5A

B2019.0310
Onderwerp: Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers.
Burgemeester
Openbaar
Korte omschrijving:
Op grond van art. 66 resp. 44 Gemeentewet geldt voor burgemeester en wethouders een plicht tot het
verrekenen van neveninkomsten.
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Advies:
Te besluiten om vast te stellen dat geen verrekening voor neveninkomsten van burgemeester en
wethouders van de gemeente Uitgeest hoeft plaats te vinden over verrekeningsjaar 2018.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het gedane voorstel.
5B

B2019.0314
Onderwerp: Stichting RIJK, Jaarrekening 2018 en Begroting 2020-2023.
Burgemeester
Openbaar
Korte omschrijving:
Zoals ieder jaar wordt aan alle deelnemende gemeenten door Stichting Rijk de begroting en het
jaarverslag aangeboden. Het is aan de colleges van de deelnemende gemeenten om een zienswijze af te
geven over deze stukken.
Advies:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020-2023 van Stichting Rijk.
2. Bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan Stichting Rijk middels een brief.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
5C

B2019.0311
Onderwerp: Garantstelling Kennemer Wonen.
Weth. Beentjes
Openbaar
Korte omschrijving:
Kennemer Wonen heeft de gemeente Uitgeest verzocht om de achtervangpositie van Uitgeest te
verhogen met € 25 mln.. Dat betekent dat Uitgeest garant staat voor een groter deel van de
leningenportefeuille van Kennemer Wonen dan nu het geval is. Op dit moment is de achtervangpositie
van Uitgeest (zijnde € 10 mln.) in verhouding tot die van andere gemeenten echter te laag. Tevens wordt
een voorstel gedaan hoe om te gaan met de achtervangpositie van Uitgeest bij nieuwe investeringen
door Kennemer Wonen.
Advies:
- In 2019 de achtervangpositie van Uitgeest met € 25 mln. uit te breiden voor de periode tot en met
2020;
- bij de prestatieafspraken in het vervolg aan te geven voor welk aanvullend bedrag de gemeente
Uitgeest garant zal komen te staan in dat jaar;
- de portefeuillehouder Financiën te mandateren om de garantstellingen te tekenen tot de hoogte als
aangegeven in de prestatieafspraken;
- het advies door te sturen naar de raad ter besluitvorming.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
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5D

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:
In verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder besluit het college de besluitvorming aan te
houden ten behoeve van behandeling in de vergadering van volgende week.
5F

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:
In verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder besluit het college de besluitvorming aan te
houden ten behoeve van behandeling in de vergadering van volgende week.

5H

B2019.0315
Onderwerp: Opdracht tot opstellen van de Regionale Energie Strategie
Weth. Brouwer
Noord Holland Noord.
Openbaar
Korte omschrijving:
Naar verwachting wordt oktober dit jaar het Klimaatakkoord vastgesteld in de 2e kamer. Hierin staat als
doelstelling opgenomen dat wij als maatschappij in 2030 49% minder CO2 uitstoten (t.o.v. 1990). Het
uitwerken en realiseren van dit nationale doel vraagt ook om een regionale en lokale invulling. Eén van
de programma’s hierin is de Regionale Energie Strategie (RES). Dit betreft het opstellen van een plan
voor realisatie van duurzame energie in het buitengebied tot 2030 met hoofdzakelijk technieken voor
wind- en zonne-energie conform een bepaalde opgave.
Het RES-programma vraagt om een lokale invulling en een regionale afstemming. Om deze reden vindt
veel afstemming plaats op niveau van regio Alkmaar en regio Noord-Holland Noord.
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Binnen 9 maanden na vaststelling van het Klimaatakkoord dient een concept-RES klaar te zijn
(collegebesluit). Binnen 1,5 jaar na ondertekening dient de definitieve RES te zijn afgerond
(raadsbesluit).
Advies:
Aan de raad voor te stellen om te starten met het proces voor de Regionale Energie Strategie en dit te
doen:
- na het vaststellen van het Klimaatakkoord in de 2e kamer en
- onder voorbehoud van goedkeuring van het Klimaatakkoord door de Buitengewone ALV van de
VNG op 29 november 2019.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig de gedane voorstellen.
________________________________________________________________________________
DEEL C: INFORMATIEF
6. Bestuurlijke voortgang kerndossiers.
Geen bespreekbare actuele ontwikkelingen.
7. Voortgang bestuurlijke agenda:
Het college besluit te bevorderen dat het onderwerp Centrumvisie verplaatst wordt naar de
raadsinformatieavond van 29 oktober en een opvolgende behandeling in de
commissievergadering van november. Het onderwerp vereist een langere tijd van
voorbereiding dan oorspronkelijk ingeschat.
8. Mededelingen
o Wethouder Brouwer informeert het college over het instrument ”Woonpas”, zoals dat
wordt ingezet bij de gemeente Bergen. Dit instrument stelt woningeigenaren die willen
verduurzamen in de gelegenheid een financiering krijgen, waarbij de aflossing plaatsvindt
middels een baatbelasting van de gemeente. In die belasting kan ook een deel van de
gemeentelijke administratie- en aanloopkosten van de gemeente worden verdisconteerd,
maar ook weer niet alles. Een deel van de kosten, begroot op 25.000 Euro blijft voor
rekening van de respectieve gemeenten. De vraag of de overige gemeenten bij dit initiatief
willen aanhaken wordt binnenkort “BUCH-breed” aan de colleges voorgelegd.
o De secretaris deelt mee dat bestuursadviseur per 1 november de werkorganisatie BUCH
gaat verlaten en per diezelfde datum in dienst treedt bij de gemeente Heiloo in de functie
van griffier. Haar vertrek wordt betreurd en tegelijkertijd wordt haar veel succes en plezier
gewenst in haar nieuwe functie.
o Een aantal overige mededelingen wordt gedaan.
9. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen Bestuur en Directie BUCH:
Kennis wordt genomen van de mededeling van burgemeester Hafkamp dat zij niet beschikbaar
is voor een derde termijn als burgemeester van de gemeente Bergen. Verder liggen er geen te
bespreken actuele ontwikkelingen voor.
10. Terugkoppeling uit en voorbereiding op externe (regionale) overleggen:
a. PORA Blok Ruimte 4 september 2019: vergaderstukken + annotaties: kennis wordt
genomen van de agenda met stukken en ingestemd wordt met de advisering in de
ambtelijke annotaties.
b. PORA Blok Gezamenlijk 4 september 2019: vergaderstukken; geen annotaties
benodigd: kennis wordt genomen van de agenda met stukken en ingestemd wordt met
de advisering in de ambtelijke annotaties.
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c. PORA Blok Sociaal 4 september 2019: vergaderstukken + annotaties: kennis wordt
genomen van de agenda met stukken en ingestemd wordt met de advisering in de
ambtelijke annotaties.
d. Memo van HVC inzake vragen rondom AEB: besloten wordt de raad middels een
raadsinformatiebrief in kennis te stellen van deze informatie.
e. Discussienotitie MRA versie 2 september 2019: besloten wordt de behandeling van dit
memo aan te houden ten behoeve van behandeling in voltalligheid.
f. Reactie BUCH op NS-dienstregeling 2022: kennis wordt genomen van en ingestemd
wordt met deze reactie. Wethouder Brouwer zal collega-wethouder Slettenhaar van
Castricum verzoeken om in het PORA in die strekking ook het standpunt van Uitgeest
te vertegenwoordigen.
g. Vergaderset Stuurgroep Verbinding A8-A9 4 september 2019: kennis wordt genomen
van de agenda met vergaderstukken. Ingestemd wordt met de in de stukken
geadviseerde variant van verlenging van de Samenwerkingsovereenkomst A8-A9.

11. Terugkoppeling uit en voorbereiding op vergaderingen commissie en raad:
a. Kennis wordt genomen van de artikel 37-vragen van de fractie CDA inzake Bouw
scholen) en van de artikel 37-vragen van de fractie Uitgeest Lokaal inzake De Zien
Duurzaamheid. De conceptbeantwoording wordt ingewacht.
b. Besloten wordt tot tekstuele aanpassing van de raadsinformatiebrief over de actuele
ontwikkelingen rond De Zwaan.
12. Communicatie:
Kennis wordt genomen van het persbericht met memo voor de raad Uitgeest inzake prijsvraag
RWS 2019. De informatie is verrassend in die zin dat dit initiatief het college onbekend was.
Het vakteam wordt gevraagd in voorkomende gevallen alle colleges binnen de BUCH hierover
te informeren c.q. bij te betrekken.
13. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college
van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

P. Schouten.

Mevrouw W.J.A. Verkleij.
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