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  Aanwezig Afwezig 

Burgemeester drs. M.E. Smit X  

Wethouder mr. S.G. Ferraro X  

Wethouder N. Özütok X  

Wethouder B.G.P. van den Berg X  

Wethouder H.J. Niele - Goos X  

Gemeentesecretaris drs. E.R. Loenen X  

Bestuursadviseur mr. C.J.E. Stronkhorst X  
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Vergaderdatum 26 oktober 2021  
Volgnummer C-21-27269    
Beh. ambtenaar Stronkhorst, Cynthia Team Concern Control 
Portefeuillehouder drs. M.E. Smit  

Onderwerp Opheffen geheimhouding gemeentelijke waardering Wijkertoren - dhr. J.G. de Graaff 
(C-21-27259)  

Kern van de zaak Eerder heeft het college besloten (één of meer bijlagen behorend bij) een 
collegebesluit geheim te houden. Nu de reden danwel termijn van de geheimhouding 
is vervallen, kan de geheimhouding opgeheven worden.   

Beslissing De geheimhouding op te heffen van collegebesluit gemeentelijke waardering 
Wijkertoren - dhr. J.G. de Graaff (C-21-27259), te weten: 
1. De gemeentelijke waardering Wijkertoren toe te kennen aan de heer J. G. de 
Graaff; 
2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 aanhef en 
onder f van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen tot het 
moment dat de waardering is uitgereikt aan de heer De Graaff; de geheimhouding 
wordt daarna als opgeheven beschouwd. 

 

Vergaderdatum 26 oktober 2021  
Volgnummer C-21-27180    
Beh. ambtenaar Satoer, Eddy Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder N. Özütok 

Onderwerp Definitief Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2022-2025  

Kern van de zaak Het ontwerp Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit heeft zes weken ter visie 
gelegen voor inspraak. De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van 
beantwoording. Hierin is ook opgenomen welke zienswijzen geleid hebben tot 
aanpassing van het programma. Het definitieve Programma en de Nota van 
beantwoording kunnen nu voorgelegd worden aan de raad voor vaststelling.  

Beslissing 1. In te stemmen met de Nota van beantwoording (INT-21-61711) en het Programma 
Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025 (INT-21-61710); 
2. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel (INT-21-61253) voor te stellen 
om: 
a. De Nota van beantwoording Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit (INT-21-
61711) vast te stellen; 
b. Het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025 (INT-21-61710) vast te 
stellen; 
c. De jaarlijks benodigde extra middelen voor de uitvoering van het Programma 
Gezondheid en Luchtkwaliteit vanaf 2022 voor vier jaar beschikbaar te stellen zijnde 
jaarlijks € 85.000 voor extra capaciteit voor Omgevingsdienst IJmond en incidenteel 
voor 2022 € 5.000 voor luchtmetingen bij drukke verkeerswegen.  

  

Vergaderdatum 26 oktober 2021  
Volgnummer C-21-27273    
Beh. ambtenaar Schölvinck, Astrid Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder mr. S.G. Ferraro  

Onderwerp Samenwerkingsafspraken MRA  

Kern van de zaak De transitiecommissie van de MRA heeft samenwerkingsafspraken geformuleerd. De 
deelregio’s hebben hierop een reactie gegeven. De transitiecommissie heeft hierop 
geantwoord (INT-21-62361). Thans wordt gevraagd de samenwerkingsafspraken te 
bekrachtigen.  

Beslissing De raad voor te stellen (lNT-21-62358): 
1. Kennis te nemen van de samenwerkingsafspraken van de Transitiecommissie van 
de Metropoolregio Amsterdam: 
a. Nota beantwoording ingekomen wensen en opvattingen (INT-21-62361); 
b. Aanbiedingsbrief Samenwerkingsafspraken MRA (INT-21-62360); 
c. Samenwerkingsafspraken MRA (lNT-21-62359); 
2. De samenwerkingsafspraken te bekrachtigen met dien verstande dat de vraag 
naar extra capaciteit dan wel budget moet worden opgelost door prioriteitsstelling.  
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Vergaderdatum 26 oktober 2021  
Volgnummer C-21-27261    
Beh. ambtenaar Satoer, Eddy Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder N. Özütok 

Onderwerp Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond  

Kern van de zaak Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 
wijzigt de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
IJmond (ODIJ). Het dagelijks bestuur  van ODIJ verzoekt om de raad haar gevoelen 
uit te spreken over de begrotingswijziging.  

Beslissing De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel en raadsbesluit (INT-21-62279) 
voor te stellen om: 
1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022 (IN-21-76795) van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond onder voorbehoud dat het 
Rijk voldoende financiële middelen ter beschikking stelt om de kosten voor de 
uitvoering van de bodemtaken door ODIJ te kunnen dekken; 
2. In te stemmen met de zienswijze zoals verwoord in de conceptbrief (UIT-21-
71386) en deze naar het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond te 
sturen.  

 

Vergaderdatum 26 oktober 2021  
Volgnummer C-21-27263    
Beh. ambtenaar Kuijer, Sanne Team Sociaal beleid 
Portefeuillehouder B.G.P. van den Berg  

Onderwerp Zienswijze Ghazali College  

Kern van de zaak Stichting Islamitisch Onderwijs en Opvoeding is voornemens een nieuwe islamitische 
school voor voortgezet onderwijs te stichten in Beverwijk. Als aanvulling op het 
huidige onderwijsaanbod wordt de voorgenomen oprichting onwenselijk geacht. Om 
de gemeentelijke bezwaren hierbij ter overweging aan te bieden, wordt een 
zienswijze ingediend bij het Ministerie van O, C en W.  

Beslissing 1. De zienswijze op de aanvraag Ghazali College (INT-21-61891) vast te stellen en 
deze zienswijze in te dienen bij het Ministerie van O, C en W; 
2. De gemeenteraad hierover te informeren middels een brief (UIT-21-73266).  

  

Vergaderdatum 26 oktober 2021  
Volgnummer C-21-27258    
Beh. ambtenaar Son, Patrick van Team Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder mr. S.G. Ferraro  

Onderwerp Participatieproces Pré Wonen Kuenenpleinbuurt  

Kern van de zaak Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat, voordat het college 
overgaat tot het toekennen van omgevingsvergunningen in de Kuenenpleinbuurt, er 
naast de gebruikelijke criteria moet zijn voldaan aan de aantal aanvullende criteria 
ten aanzien van de participatie. Het college toetst of er door de ontwikkelaar van 
nieuwbouwprojecten voldoende aan participatie is voldaan; in casu het 
participatiedossier van woningcorporatie Pré Wonen voor haar projecten als 
genoemd in de gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt. 

Beslissing 1. In te stemmen met het participatiedossier van Pré Wonen voor de 
Kuenenpleinbuurt (INT-21-62176);  
2. Pré Wonen te informeren over het besluit middels brief UIT-21-73247.  

  

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 02 november 2021  

Burgemeester en wethouders van Beverwijk, 

de gemeentesecretaris,  de burgemeester, 


