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Inleiding 
 

“Onzekere tijden” 
 
Voor u ligt de kadernota 2021 en 1e firap 2020. Het college van b&w 
heeft, in samenspraak met uw raad, gekozen voor een ‘beleidsarme’ 
kadernota. De uitbraak van het corona virus en de hierdoor ontstane 
(financiële) situatie maken het niet mogelijk op dit moment een sluitend 
meerjaren perspectief te kunnen presenteren. Het college heeft de 
incidentele effecten van de coronacrisis getracht zo goed als mogelijk 
te benaderen en hiervoor in gedachten een noodzakelijk lijkende 
onttrekking uit de algemene reserve. De uitkomsten voor het gehele 
boekjaar 2020 zijn mede hierdoor, en door de moeilijke financiële 
situatie in het sociale domein, onzeker. Wij nemen u in dit document 
mee in de keuzes die al zijn gemaakt op basis van eerdere 
besluitvorming door uw raad. Ook liggen er nog wensen/onvermijdelijk-
heden die ieders aandacht vragen.  
 
Hierboven sprake we van een ‘beleidsarme’ kadernota. Dat vergt 
gezien de uitwerking wel een nuancering. De uitwerking is inhoudelijk 
gezien natuurlijk niet op alle items beleidsarm. Het college wil 
aangeven dat wij tijdens dit kadernota-proces niet aansturen op een 
sluitend meerjarenperspectief zoals gebruikelijk. Daarvoor is op dit 
moment ook de (structurele) financiële situatie te onzeker en zullen er 
wellicht ook moeilijke keuzes in het verdere begrotingsproces moeten 
worden gemaakt. Kortom er valt nog veel bij te sturen en veel te 
kiezen. En over deze keuzes/gewenste richting tot een sluitende 
meerjaren begroting gaat het college graag met uw raad in gesprek 
teneinde de basis te leggen voor de begroting van 2021 en verder. 
 
Op het moment van schrijven zitten wij een paar weken voor de 
publicatie van de meicirculaire van het gemeentefonds. Publicaties in 
Binnenlands Bestuur geven een beeld van vele gemeenten die in 
financieel zwaar weer verkeren. Vaak is in deze gemeenten een direct 
verband te leggen met de coronacrisis en door financiële zorgen over 

het sociale domein. Ook het rijk stevent af op een ongekend 
begrotingstekort en daarom wordt op deze uitkomsten op geen enkele 
wijze vooruitgelopen in deze kadernota.  
 
Dit jaar is het tweede volle jaar van de uitvoering van het 
raadsprogramma 2018-2022. We nemen u mee in de voortgang tot 
dusverre en in de prioriteitsstelling voor de resterende jaren. Het 
kaderstellende uitgangspunt van het raadsprogramma: ‘financieel  
gezond bestuur’ is leidend. Er is afgelopen jaar bewust gekozen voor 
aframing van de dividendopbrengsten Eneco, zodat de inmiddels 
ontvangen opbrengst van de verkoop van de aandelen vrij besteedbaar 
is geworden vanaf de begrotingsopstelling 2021. 
 
De kwaliteit van onze activiteiten in het sociaal domein zijn onzes 
inziens nog steeds prima, maar we maken ons grote zorgen over de 
financiële houdbaarheid ervan. In het jaar 2021 staat een landelijke 
herijking van de beschikbare middelen in het sociaal domein op stapel. 
Nadenken over kostenbeheersing in het sociaal domein, zoals vorig 
jaar al in de kadernota aangestipt is daarom nog dringender gewenst, 
en dat zou dan verder moeten gaan dan alleen preventieve 
maatregelen in de zorgkolom. In dit kader wordt een extern onderzoek 
gestart dat medio september wordt afgerond. 
 
Samenvattend is er veel (financiële) onzekerheid, en wij vragen ons af 
of het nog wel mogelijk is om een voortvarende uitvoering van het 
raadsprogramma te kunnen realiseren. Mede afhankelijk van de duur 
van de coronamaatregelen zullen we met elkaar in gesprek moeten 
over herprioritering. Wat willen we en wat kunnen we gelet op de 
financiële en maatschappelijke situatie.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Castricum
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1.  FINANCIELE KADERS EN UITGANGSPUNTEN
 
Structureel begrotingsevenwicht 
Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig 
sluitende begroting. In termen van financieel toezicht wordt 
eveneens als stelregel voorgeschreven dat de programmabegroting 
2021 - 2024 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Met 
materieel evenwicht wordt bedoeld dat meerjarige lasten gedekt 
dienen te worden door meerjarige baten. Het reëel evenwicht houdt 
in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, 
waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te 
zijn. De gemeentebegroting dient zowel structureel als reëel in 
evenwicht te zijn. Indien dit niet het geval is, dient de 
meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 
2024 tot stand wordt gebracht. 
 
Bij een aantal afwegingen die in het begrotingsproces wordt 
gemaakt is de ontwikkeling van het prijspeil van belang. In de 
Kaderbrief financieel toezicht 2019 van de provincie Noord-Holland 
staat opgenomen dat in het kader van reëel ramen aan de 
lastenkant van de meerjarenraming rekening dient te worden 
gehouden met een mutatie van de prijsontwikkeling van tenminste 
het Bruto Binnenlands Product dat is opgenomen in de 
meicirculaire. Het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 is de 
leidraad voor de meicirculaire.  
In dit plan zijn de volgende percentages opgenomen: 
2021  1,6% 
2022-2025  1,5% 
 
 
 

 
 
Het indexatiecijfer voor het opvolgende begrotingsjaar wordt in onze 
begroting bepaald op basis van de consumentenprijsindex, die ieder 
voorjaar door het CPB wordt gepubliceerd in het Centraal 
Economisch Plan (CEP). Dit resulteert in een indexpercentage van 
1,6% voor 2021 (en 1,5% voor de jaren 2022-2024). 
 
Inzet van incidentele middelen 
Voor wat betreft incidentele investeringen wordt bij voorkeur gebruik 
gemaakt van incidentele middelen, zodat het onderscheid tussen 
structurele- en incidentele dekking duidelijk is.  
Deze wijze van bestemmen bevordert de transparantie en 
overzichtelijkheid: besluitvorming over de inzet van incidentele 
middelen vindt dan plaats bij de integrale afweging in het kadernota- 
en begrotingsproces. Kadernota-voorstellen met een incidenteel 
karakter worden bij voorkeur van een incidentele dekking voorzien, 
zodat de scheiding met de structurele begrotingsonderdelen 
duidelijk zichtbaar blijft. In het kadernota-proces heeft het college de 
algemene reserve label ‘raadsprogramma’ aangesproken waar dit 
functioneel van toepassing is. 
 
Belastingen en tarieven 
De belastingtarieven zullen geïndexeerd worden met het algemene 
inflatiepercentage (1,6%) m.u.v. de toeristen- en forensenbelasting. 
De tarieven voor gemeentelijke retributies mogen maximaal 100% 
kostendekkend zijn. 
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Loonkostenontwikkeling: 
In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van 3% 
loonkostenontwikkeling in 2021 en vervolgens 3% per jaar tenzij 
vanuit de CAO onderhandelingen een ander percentage bekend is 
voor een of meerdere jaren. 
 
De loonkostenontwikkeling omvat méér dan alleen het salaris. 
Loonkosten kunnen zelfs bij een 0-lijn muteren. Denk hierbij aan de 
pensioenpremies en werkgeversverzekeringen. 
In onze begroting zijn alleen nog de loonkosten van het bestuur, de 
griffie en de gemeentesecretaris opgenomen. De overige 
loonkosten staan nu in de begroting van de werkorganisatie BUCH. 
De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH is geïndexeerd 
opgenomen. 
 
Subsidies 
Het beleid ten aanzien van subsidies volgt het beleid met betrekking 
tot de prijsontwikkeling over de gemeentelijke budgetten. Daarbij 
willen wij aantekenen dat we in een aantal gevallen participeren in 
een regio. Dit kan betekenen dat de uiteindelijke bijdragen kunnen  
 
 

 
afwijken. In de Begroting 2021 wordt zo actueel mogelijk de bijdrage 
aan externe partijen meegenomen. 
 
Rente 
Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn de boekhoudregels op het 
punt van rentetoerekening aangescherpt. Alle gemeenten dienen op 
een uniforme wijze de omslagrente te berekenen (zie Notitie Rente 
2017 van de Commissie BBV). Dit heeft tot gevolg gehad dat de 
renteomslag/rekenrente 2020 is gedaald naar 2,5%. Bij de opmaak 
van de begroting 2021 zal het voorgeschreven rekenmodel worden 
gehanteerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van het percentage van 
2020. 
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2. DE UITVOERING VAN HET RAADSPROGRAMMA 2018-2022 
 
In dit hoofdstuk nemen wij u mee in de voortgang van het 
raadsprogramma 2018-2022. We zullen dat doen langs de 9 
hoofdstukken zoals in het raads-programma uiteengezet.  
 
In de hoofdstukken schetsen wij hetgeen door het college is 
gerealiseerd of op korte termijn zal worden gerealiseerd.  
In de op te stellen programmabegroting 2021 zal het college u 
meenemen in de verwachte voortgang van de laatste twee college 
jaren. 
 
We zijn in 2018 met de uitvoering van het raadsprogramma gestart 
door het benoemen van twaalf urgente onderwerpen (zie raadsbrief 
d.d. 19 juli 2018- met o.a. Informatie nieuw college m.b.t. proces 
uitvoering raadsprogramma). Uw raad heeft in reactie op deze brief 
nog twee urgente onderwerpen toegevoegd. Het item ‘Handhaving’ 
is bij de begroting 2019 afgehandeld en hierdoor zijn we destijds 
gestart met het onder handen nemen van dertien onderwerpen. 
Langzamerhand is dit stilaan uitgebreid en op dit moment zijn 
tientallen (grote en kleine) onderwerpen afgerond of in uitvoering. 
 
Het college heeft gezamenlijk op basis van haar inzichten de 
opdrachten uit het raadsprogramma verder geprioriteerd. Voor 
zover dit opnieuw financiële middelen vergt is dit opgenomen in de 
toelichting onder de tabellen van hoofdstuk 4.  
 
Risico: op dit moment is de coronacrisis nog in volle hevigheid 
gaande. Wat dit zal betekenen voor de samenleving de komende 
maanden, wellicht jaren is niet goed voorspelbaar. Wel is inmiddels 
duidelijk dat de coronacrisis op zijn minst de economie de komende 
tijd zal vertragen en dat de invloed op overheden omvangrijk zal 
zijn. Wat dit precies voor de uitvoering voor het raadsprogramma 
betekent is op dit moment niet goed te overzien. Het college gaat 

zich tot het uiterste inspannen om gebruikt te maken van de 
aanwezige landelijke en provinciale regelingen. 
 

1- Wonen/bouwen 
Een behoorlijk aantal opdrachten aan het college is inmiddels ter 
hand genomen. De regionale- en lokale woonvisie zijn vastgesteld, 
het bedrag per niet gerealiseerde sociale woning voor de 
egalisatiereserve is verhoogd, de planvorming voor een aantal 
projecten in samenspraak met ontwikkelaars is in uitvoering (denk 
aan: TNT locatie, Kaptein Kaas/ zuidzijde spoor en Startingerweg of 
ver in de voorbereiding (Jachthaven Laamens, Raadhuisplein, maar 
ook voor ZUID III zijn gevorderde plannen). Er ligt ook een voorstel 
om bij toewijzing van sociale huurwoningen voorrang aan de eigen 
inwoners te geven en de voorrang van statushouders is afgeschaft.  

Er wordt hard gewerkt aan een definitieve locatie voor flexibele 
woningen samen met het ministerie. Onder regie van Alkmaar en 
Castricum wordt er gewerkt aan een regionale woondeal. 

Tenslotte is een meerjarenplan in gang gezet (samen met onze 
BUCH-partners) om de op ons af komende omgevingswet, in een 
omgevingsvisie om te zetten. In alle trajecten wordt hoog ingezet op 
participatie zoals afgesproken in het raadsakkoord. 
 

2- Zorg en sociaal domein 
Ten aanzien van dit hoofdstuk ligt een groot aantal opdrachten voor 
het college.  
 
Bestrijding eenzaamheid: 
Het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid 2020-2024 is 
vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee heeft het Kernteam 
van samenwerkende maatschappelijke organisaties een formele 
status gekregen. Door het coronavirus en het besluit om een 
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intelligente lockdown in te stellen, is de eenzaamheid in de brede 
samenleving fors toegenomen. Het kernteam tegen eenzaamheid 
coördineert en ontwikkelt uitvoeringsprojecten om eenzaamheid 
tegen te gaan. 
 
Vraag een eigen bijdrage naar draagkracht: 
Per 1-1-2020 is het abonnementstarief Wmo volledig ingevoerd. Dit 
betekent dat er ook een einde is gekomen aan het eigen aandeel 
van € 12,37 per uur voor schoonmaakondersteuning. 
Inwoners met een inkomen van minder dan 120% van het sociaal 
minimum en gezinnen onder de pensioenleeftijd hoeven op dit 
moment geen eigen bijdrage te betalen. Voor overige inwoners 
geldt per huishouden een eigen bijdrage van € 19 per maand. 
 
Betere voorzieningen voor jongeren van 12-18 jaar: 
Op 30 augustus 2020 eindigt een tweejarige pilot waarbij de 
formatie jongerenwerk van Stichting Welzijn Castricum van 0,8 
verruimd is naar 2,2 fte. Het jongerenwerk is door deze uitbreiding 
in staat gesteld om het aanbod voor jongeren in Castricum, 
Akersloot en Limmen aanzienlijk te vergroten. Met als gevolg een 
uitbreiding van de ontmoetingsmogelijkheden en meer aandacht 
voor de doelgroep. Binnenkort wordt besloten of de uitbreiding van 
de formatie-uren structureel wordt voortgezet. 
 

18-/18+:  
De jeugdinstellingen stellen een perspectief-plan op. De 
jeugdconsulent jeugd vanuit het sociaal team beoordeeld welke 
zorg er na het 18e levensjaar nodig is, waarbij het uitgangspunt is 
dat de overgang van jeugd naar Wmo zo soepel mogelijk verloopt. 
 
Waarborgen verhouding prijs/kwaliteit bij aanbesteding: 
Gemeenten zijn verplicht om met een reële prijs te werken zodat de 
kwaliteit en continuïteit van deze diensten kunnen worden 
gewaarborgd door het gemeentebestuur en de gecontracteerde 

aanbieders. De aanbestedingen voor 2020 en verder zijn op basis 
van zorgvuldig kostprijsonderzoek tot stand gekomen. 
 
Stimuleren innovatie in de zorg: 
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van E-health-oplossingen 
zoals beeldbellen en Whatsapp. Hierdoor hebben begeleiders en 
cliënten makkelijker en frequenter contact met elkaar, zonder dat 
reisbewegingen en fysieke aanwezigheid noodzakelijk zijn. 
 
Realisatie hospice: 
Er zijn gesprekken gevoerd met partijen, die een rol kunnen spelen 
bij de realisatie van een hospice. Daarnaast is een 
locatieverkenning gedaan. Het realiseren van een hospice vraagt 
echter om het samenvallen van verschillende bouwstenen, namelijk 
om een locatie, de bereidheid van partijen om te investeren, te 
bouwen en een hospice te runnen. Tot op heden zijn deze 
bouwstenen nog niet samengekomen. 
 

3- Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid is prioritering nog steeds echt 
noodzakelijk. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van 
gekwalificeerd personeel en de beschikbaarheid van middelen.  
In 2020 is gestart om integraal te werken aan het thema 
klimaat/duurzaamheid. Om de economie en de samenleving te 
verduurzamen, zijn ze beide nodig: de energietransitie en de 
overgang naar een circulaire economie. Het tempo van de 
energietransitie hangt af van de beschikbaarheid van duurzame 
grondstoffen, aardmetalen en biomassa. Daarom is er integraal en 
nieuw beleid nodig.  
Gemeenten krijgen in toenemende mate rijksopdrachten met als 
doel om klimaatverandering tegen te gaan (CO2-reductie), 
grondstoffen te besparen of om een klimaatbestendig en water 
robuuste leefomgeving in te richten voor 2050. 
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Het gaat dan met namen om: 
- Het Klimaatakkoord met daarin de Regionale Energie Strategie 

(RES) en Aardgasvrije wijken (Transitie Visie Warmte en 
WijkUitvoeringsPlanning); 

- Nationale agenda laadinfrastructuur en Mirt-NOWA 
doorfietsroute; 

- Nederland Circulair 2050 en het Grondstoffenakkoord; 
- Deltaplan Klimaatadaptatie. 
 
Transitievisie Warmte: 
Er wordt samen met vele stakeholders zoals CALorie, HVC, 
Kennemer Wonen en de Provincie gewerkt aan een visie 
aardgasvrije wijken (Transitievisie Warmte). Deze wordt Q4 2020 
aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierin staat 
weergegeven welke wijken op welke alternatieve wijze (warmtenet, 
warmtepomp, anders) tegen de laagst mogelijke maatschappelijke 
kosten kunnen worden verwarmd. De planning loopt tot 2050. 
Eveneens worden de meest haalbare wijken voor de aankomende 
jaren (tot 2030) bekend. 
Tevens is in samenwerking met o.a. de HVC gestart met een 
haalbaarheidsstudie Warmtenet in Castricum, waarmee de 
backbones voor het warmtenet bekend wordt. Het antwoord op de 
vorige twee punten geeft inzicht in het moment en de wijze van 
ontkoppeling van het aardgasnetwerk. 
De werkzaamheden in 2020 lopen hiervoor op schema. 
 
RES: 
Als uitvloeisel van het klimaatakkoord werken alle gemeenten in 
Nederland  op dit moment aan de Regionale Energiestrategie 
(RES): beleid voor wind- en zonne-energie in het buitengebied. De 
gezamenlijke doelstelling is de realisatie van 35 TWh per jaar in 
2030. Castricum werkt samen met haar buurgemeenten uit de regio 
Noord Holland Noord aan de regionale strategie. Participatie van 
raad, stakeholders en burgers in het proces wordt als een wezenlijk 
onderdeel beschouwd. In juni 2020 stelt het college de concept 

RES vast. Overigens is vanwege het coronavirus de deadline voor 
het indienen van de concept-RES met vier maanden verschoven 
naar 1 oktober 2020. 
In juni 2021 zal de gemeenteraad de definitieve RES naar 
verwachting vaststellen (nieuwe uiterste datum 1 juli 2021). 
 
CO2 prestatieladder: 
Er is een besluit genomen over de start van de CO2 prestatieladder. 
Met deze ladder wordt het CO2 reductie-potentieel van het 
gemeentelijk vastgoed en de daarbij behorende investeringen en 
opbrengsten in kaart gebracht. Dit leidt tot een actieplan duurzaam 
gemeentelijk vastgoed. De klimaatneutrale inrichting van sportpark 
Noord-End is daarbij ook onderwerp van gesprek. Door de nieuwe 
regel BENG 'Bijna EnergieNeutrale Gebouwen' die per 1 januari 
2021 ingaat moet iedere vergunningsaanvraag voldoen aan strenge 
duurzaamheidseisen. 
 
Duurzaam vervoer: 
- Stimuleren van het fietsgebruik via de inrichting van de weg en 

betere doorgaande fietsroutes. Dit maakt op dit moment 
onderdeel uit van het Fietsbeleidsplan. 

- Het verbeteren van de infrastructuur voor duurzaam vervoer, 
waaronder het verbeteren van de laadinfrastructuur voor fietsen 
en auto’s.  

Momenteel zijn er 34 laadpalen en staan er nog eens 15 in de 
planning. Verder wordt het beleidsplan Openbaar Elektrisch laden 
voorbereid. Dit plan gaat uit van een proactieve benadering in 
plaats van vraagvolgend. Het zal het uitbreiden van het aantal 
laadpalen een boost gaan geven. 
Bewoners die voldoen aan de gestelde eisen kunnen nu zonder 
kosten een openbare laadpaal aanvragen binnen de hele BUCH. 
Daarnaast wordt er beleid opgesteld. Dit zal resulteren in een kaart 
met mogelijke uitbreidingslocaties die dekkend zouden moeten zijn 
tot minimaal 2030. Hierdoor wordt het plaatsingsproces versneld en 
de communicatie richting bewoners verbeterd. 
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Circulaire Economie: 
Er wordt een participatietraject ontwikkeld om inwoners mee te laten 
denken over wat ze met hun producten kunnen doen aan het einde 
van de levensduur. Daarnaast zijn jongeren van het Gouden Kans-
project in opdracht van de gemeente een ontwerpatelier aan het 
inrichten waar ze activiteiten voor inwoners gaan bedenken om 
afval en afgedankte spullen een nieuw leven te geven. 
 
Klimaatadaptatie: 
De Rijksoverheid heeft een aantal ambities gesteld, waaronder het 
uitvoeren van een klimaatstresstest, het voeren van een  
risicodialoog in de regio en het opstellen van een 
klimaatadaptatiestrategie. De uitkomsten van de stresstesten zijn 
bekend. Er zijn nu risicodialogen met stakeholders en een 
publiekspeiling onder de inwoners.  
 
Vliegverkeer: 
De OD IJmond behartigt de belangen rondom vliegverkeer. We 
blijven de voortgang van de overleggen in het Schipholberaad 
kritisch volgen. 
Er is een raadsinformatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond 
zijn de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van de 
ontwikkelingen rondom Schiphol. Samen met de regiogemeenten 
wordt blijvend aangedrongen op het verminderen van vlieghinder en 
het heropenen van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute. 
 
Energiebesparing inwoners: 
Er worden in Q4 2020 wijkaanpakken energiebesparing 
georganiseerd, inkoopacties isolatie en zonnepanelen. Daarnaast 
wordt er tijdens de acties gebruik gemaakt van de Regeling 
Reductie Energie. 
Particuliere woningeigenaren hebben altijd toegang tot gratis en 
onafhankelijk advies voor duurzaam (ver)bouwen bij het 
gemeentelijk energieloket. 
 

Grondstoffenplan: 
In 2019 heeft de raad het aan hen voorgelegde grondstoffenplan 
‘Van Afval naar Grondstof’ vastgesteld. Doelstelling is 30kg restafval 
per inwoner per jaar in 2025. Om dit resultaat te behalen wordt 
ingezet op het volgende: 
- verhogen van de service op grondstoffen;  
- afvalstoffenheffing wordt variabel;  
- optimaliseren van de milieustraat Castricum. 
 
Momenteel vindt de uitrol plaats van dit grondstoffenplan. In het 
derde kwartaal van dit jaar wordt een belangrijke stap gezet om 
beter te kunnen scheiden, onder meer door de komst van de PMD-
container en verbeterde milieuparkjes 
 

4- Infrastructuur en verkeer 
Vanuit de infrastructuur opdracht gaat de aandacht uit naar de 
realisatie van (extra) wandel en fietspaden. Het fietsbeleidsplan is 
gereed. Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Definitief ontwerp De 
Bloemen fase 2 is vastgesteld. Er wordt op dit moment met de 
provincie gesproken over het veilig maken van de N203 door middel 
van afspraken over de doorfietsroute. Ook wordt onderzoek verricht 
naar het oplossen van een aantal fietsknelpunten. Hiertoe maakt 
het college de komende jaren ruimte vrij teneinde te kunnen 
investeren om een aantal knelpunten op te lossen c.q. het 
fietsnetwerk te versterken.  

Onderhanden is een oplossing voor het infrastructurele probleem bij 
de Beverwijkerstraatweg door auto- en fietsverkeer te scheiden. Er 
wordt zowel naar een gelijkvloerse als een ondergrondse oplossing 
gekeken, waarbij  in de  uitwerking hiervan de Regio Alkmaar zich 
nadrukkelijk inzet op het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en 
ondertunneling van de spoordoorsnijdingen (Castricum, 
Helderseweg Alkmaar). Tenslotte wordt gewerkt aan een beleid wat 
er toe zal leiden dat de infrastructuur voor elektrisch laden van 
fietsen en auto’s in de gemeente toekomstbestendig wordt 
uitgebreid.  
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We gaan in 2022 de Rijksweg in Limmen verbeteren, de raad heeft 
inmiddels besloten over de rotonde Visweg-Rijksweg. Zowel qua 
inpassing als financieel. De inrichting van de Rijksweg in Limmen 
wordt als totaal beter. Oversteken zal makkelijker en veiliger 
worden. Het gaat qua scope dus om de hele Rijksweg vanaf de 
gemeentegrens met Heiloo tot de Zeeweg. 

Nieuw parkeerbeleid zal dit jaar worden vastgesteld. 
 

5- Buitengebied en groenbeleid 
Na een aanvankelijk stroef begin (a.g.v. beleids- en uitvoerings-
capaciteitsgebrek) worden de opdrachten uit het raadsprogramma 
en raadsinitiatieven voortvarend opgepakt. Het groenplatform, een 
adviescommissie van het college, is opnieuw ingesteld.  
Op dit moment wordt de conceptlijst bijzondere bomen door het 
nieuw ingestelde groenplatform van advies voorzien. Door de 
coronamaatregelen heeft het platform niet kunnen vergaderen. Naar 
verwachting wordt de actualisatie van de lijst in het najaar afgerond.  
Vanuit de nota biodiversiteit, door de raad vastgesteld, wordt aan de 
hand van de 12 uitgangspunten een aantal projecten voortvarend 
opgepakt. We noemen de ecologisch beheer projecten ‘De Mient 
Bloeit’ (een burgerinitiatief), de Beethovensingel (nu in uitvoering) 
en de Soomerwegh. 
De in de nota biodiversiteit geformuleerde uitgangspunten vormen 
tevens een leidraad voor het nieuw op te stellen bomen en 
groenbeleidsplan. Naar verwachting is deze voor het einde van het 
jaar gereed voor besluitvorming. Wel moet aangetekend worden dat 
door de coronamaatregelen reguliere participatie niet mogelijk is. Er 
wordt gezocht naar mogelijkheden om toch participatie plaats te 
laten vinden met digitale middelen. 
Ook willen we niet onvermeld laten een initiatief om een beter 
ecologisch beheer te gaan voeren in de Eendenkooi en daaraan 
gekoppeld een uitgebreid educatie programma voor scholieren. De 
uitrol van het educatieprogramma heeft door de sluiting van de 
scholen vertraging opgelopen.  
 

6- Recreatie en toerisme 
 
Cultuurhistorie en erfgoed: 
In 2019 heeft, in samenspraak met betrokken organisaties een 
herijking plaatsgevonden van het erfgoedbeleid. De resultaten 
hiervan, inclusief financiële consequenties (vastgelegd in deze 
kadernota), worden in mei/juni 2020 ter vaststelling aangeboden 
aan de raad. 
 
Kort parkeren strand: 
Nog steeds wordt alles in het werk gesteld om te komen tot een 
vorm van kort parkeren aan het strand en wordt de omgeving van 
het strand verder ingericht als gastvrij gebied. Projecten zoals de 
herbestemming van Blinckers, de kwaliteit van het strandplateau, de 
strandafgang en de fietsenstalling worden op dit moment verder 
uitgewerkt en ter hand genomen.  
 
Paviljoens strand: 
Met de strandondernemers en het waterschap worden verdere 
stappen gezet om de vier strandpaviljoens duurzaam en jaarrond te 
laten voortbestaan. Het hoogheemraadschap en de 
strandondernemers zijn voor 4 jaar een beperkte, binnenplanse 
zeewaartse verplaatsing overeengekomen.  
 
Slow recreatie: 
Vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de realisatie van het zwembad 
De Witte Brug is besloten het wandelpad langs de N203 uit te 
stellen tot na realisatie van het zwembad. Het schelpenpad vanaf 
Brakersweg-Zeeweg via een bruggetje over de Schulpvaart wordt 
wel in 2020 gerealiseerd. 
 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer: 
In het najaar 2020 komt er een voorstel voor het realiseren van de 
haalbare onderdelen uit het plan voor recreatieterrein De Hoorne. 
Afhankelijk van de besluitvorming over het plan en het benodigde 
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budget, kunnen deze onderdelen eind 2020/begin 2021 
gerealiseerd worden. 
 
Voor Liefhebbers: 
Op de website www.voorliefhebbers.nl zijn twee recreatieve routes 
via de IZI-app aangeboden. ‘Het 8-tje van Castricum’ en de route 
‘Bruisend Bakkum’. Ook is het 8-tje voor de kids via een pdf 
document aangeboden. Verder zijn alle monumenten opgenomen 
op de website. Op deze wijze worden langzamerhand de sterke 
punten in onze gemeente verbonden. 
 
Verblijfsaccommodaties: 
Eind 2018 is de visie Vitale Verblijfsrecreatie NHN 2030 vastgesteld 
door de 18 NHN-gemeenten. Hieruit volgend zijn vitaliteitsscans 
uitgevoerd (inzicht op bestaand aanbod) en transformatiescans. De 
inzichten op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau zijn 
hiermee bekend. Het uiteindelijke doel is te komen tot een 
samenhangend programma voor Noord-Holland Noord. Om te 
komen tot dat programma is er vanuit de verschillende portefeuilles 
die een raakvlak hebben met dit onderwerp (RO, OOV, VTH, 
Wonen) vooral draagvlak en inzicht in de urgentie noodzakelijk. Een 
gezamenlijke inzet en gezamenlijke programmering is voor veel 
gemeenten niet vanzelfsprekend. De komende maanden zal 
gezocht worden naar een gezamenlijke aanpak inclusief 
kwartiermakerschap. 
 
Holland Boven Amsterdam (HbA): 
HbA loopt gestaag. De activiteiten worden steeds verder uitgebreid. 
Er is een duidelijke toename in de bezoekersaantallen van de 
website www.hollandbovenamsterdam.com waarneembaar. HbA is een 
destinatiemarketingorganisatie. De activiteiten zijn erop gericht om 
het de regio als totaal in de etalage te zetten. Dit wordt o.a. gedaan 
door het bezoeken van beurzen, organiseren van persreizen en het 
voeren van thematische campagnes. 
Toeristische Visie Regio Alkmaar:  

De toeristische visie ‘Parel aan Zee’ Regio Alkmaar is geëvalueerd. 
Op basis van de aanbevelingen is het Toeristisch Recreatief 
Actieplan Regio Alkmaar 2020 opgesteld. In 2019 is gestart met het 
Kennisnetwerk Regio Alkmaar, met als doel de ondernemers en 
organisaties in de sector te informeren en met elkaar te verbinden. 
Daarnaast heeft de Regio Alkmaar opdracht gegeven voor het 
opstellen van het Regioprofiel en een plan voor de (destinatie) 
marketing van de Regio Alkmaar als deelregio binnen Holland 
boven Amsterdam. Dit rapport is in het voorjaar 2020 opgeleverd. 
In het rapport ‘Waardevol Toerisme’ van de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur wordt de aanbeveling gedaan om 
als regio na te denken over hoe om te gaan met de verwachte 
toename van het aantal toeristen in Nederland in de toekomst. De 
wens is om op regionaal niveau een strategische visie op te stellen. 
 

7- Voorzieningen en economie 
We schreven vorig jaar al dat in dit hoofdstuk het college een aantal 
opdrachten in portefeuille heeft die over het algemeen een wat 
langere adem vraagt. Er ligt inmiddels een besluit om een nieuw 
zwembad te bouwen op Noord-End. Vanaf dit moment wordt de 
uitvoering ter hand genomen. De actieve zoektocht naar een locatie 
voor een nieuwe bioscoop is gaande. Voor zowel de laagdrempelige 
kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie Cunera als voor 
de supermarkt in Bakkum wordt voorgesteld om een integrale 
aanpak te bewerkstelligen om zodoende voor beide functies de 
meest ideale locatie te vinden binnen de beperkte mogelijkheden 
die er zijn in Bakkum. Deze shortlist zal na het zomerreces aan de 
gemeenteraad voorgelegd worden. Het raadsonderwerp 
programma publieke bekostiging is/wordt in 2020 vertaald naar 
uitvoeringsprogramma’s zoals voor de exploitatie van 
binnensportaccommodaties en het subsidiebeleid. 
 

Het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP) is 
herijkt. Het college streefde naar een integrale visie waarmee we 
met de gezamenlijke schoolbesturen afspraken hebben gemaakt 

http://www.voorliefhebbers.nl/
http://www.hollandbovenamsterdam.com/
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over de toekomst van de diverse scholen. Mede op basis van de 
meest recente leerlingenprognoses zijn scenario’s ontwikkeld over 
o.a. de toekomstige huisvesting van basisschool Cunera in Bakkum 
én een integraal kindcentrum (IKC) in Castricum-Oost (Klimop en 
Visser ’t Hooft). Aan de hand van al deze ontwikkelingen ontstond 
de behoefte aan een onderwijsvisie. Dat is inmiddels opgepakt.  

De raad heeft, op basis van een compleet dossier, een besluit 
genomen over het beëindigen van de subsidierelatie met het 
poppodium De Bakkerij. Ook is er inmiddels een opdracht uit het 
raadsprogramma bijna afgerond waar het betreft het actualiseren 
van het kunst- en cultuurbeleid. 

8- Inwoners, bestuur en veiligheid 
Vanuit het raadsprogramma is inmiddels de handhavingscapaciteit 
op een hoger niveau gebracht. Nu midden in de coronacrisis 
plukken we daar zeker de vruchten van. Ook is een van de 
opdrachten aan het college om daar waar preventief cameratoezicht 
is gewenst voor het borgen van een veilige leefomgeving 
gerealiseerd. 
 
De vier doelen, die zijn geformuleerd in de Lokaal Maatschappelijke 
Agenda verwijzen naar een toekomst voor Castricum als: ‘de beste 
gemeente van Nederland om te wonen, werken & recreëren’. Vanuit 
de hiervoor beschreven hoofdstukken leest u dat er veel aandacht 
is voor de realisatie van tal van ontwikkelingen die hieraan zullen 
bijdragen. Op dit moment werken we aan het opbouwen en 
versterken van de verbindingen in onze gemeente en het verhogen 
van het vertrouwen. Hiervoor is met de Werkgroep Bestuurlijke 
Vernieuwing en de gebiedsregisseurs nagedacht over het betrekken 
van inwoners, ondernemers en instellingen aan de voorkant van het 
bestuurlijke proces en de rol van de raad daarbij. De zogenaamde 
leidraad participatie zal hiervan een van de producten gaan worden. 
Daarnaast wordt vanuit de organisatie nog steeds veel aandacht 
besteed aan verbetering van de dienstverlening enerzijds (zoals 
24/7 bereikbaar, digitale diensten, fysieke contacten) en het 

gedachtengoed ‘van buiten naar binnen werken’ anderzijds 
(waaronder interactieve beleidsvorming, participatie-
instrumentarium, gebruik en beschikbaarheid datasystemen). Hierbij 
komen wij op het punt keuzes te moeten gaan maken om wel/niet 
een financiële impuls te gaan geven teneinde de uitgewerkte 
voorstellen te kunnen gaan implementeren. 
 

9- Financiën 
Vanuit het laatste hoofdstuk van het raadsprogramma is de 
opdracht aan het college verstrekt om te komen tot een sluitende 
meerjarenbegroting, waar ozb-verhoging geen deel van uitmaakt. 
Wel zijn de belastingtarieven conform raadsprogramma met een 
inflatiecorrectie verhoogd. Inmiddels worden wij geconfronteerd met 
een geheel nieuwe werkelijkheid. De overschrijdingen in het sociaal 
domein zijn zodanig van aard dat een sluitende meerjarenraming op 
dit moment nog ver weg lijkt. 
Deze kadernota is daar de weerslag van. Het college is de 
benodigde stappen aan het nemen om in het najaar wel een 
sluitende meerjarenraming te kunnen laten vaststellen door uw 
raad. Moeilijke beslissingen kunnen daarbij niet langer worden 
uitgesloten. De financiële uitgangspunten van het raadsprogramma 
zullen zo lang als mogelijk worden gerespecteerd. Wij zullen 
hiervoor met uw raad in gesprek blijven. 
 
Het college heeft samen met uw raad besloten de 
kostendekkendheid van leges/heffingen stapsgewijs naar 100% te 
brengen. Door de verkoop van de Eneco aandelen heeft het college 
een opdracht van de raad inzake het zorgen voor een financiële 
buffer gerealiseerd. De weerbaarheid op een korte (incidentele) 
termijn is hierbij robuust geworden. Het college monitort de 
werkorganisatie BUCH nauwgezet. Dit mede vanuit de opdracht 
aan het college, zoals is meegegeven vanuit meerdere 
hoofdstukken in het raadsprogramma. De huidige (financiële) gang 
van zaken in de GR werkorganisatie BUCH wordt door het college 
kritisch gevolgd.  
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3. HET FINANCIEEL PERSPECTIEF 2020 / 2021-2024 
 
Hierbij in een overzicht het (financiële) perspectief. Uitgangspunt is 
het begrotingssaldo 2020 (raad 7-11-2019).  
 
Het saldo van het begrotingsjaar 2023 wordt doorgezet naar het 
nieuwe meerjaren-begrotingsjaar 2024. Op een enkel onderwerp 
moet dit echter worden gecorrigeerd. De dekking uit de reserve 
precario is lager1.  

 
Na de begrotingsvergadering over 2020 zijn er in de raad zaken aan 
de orde geweest die de begroting/het begrotingssaldo hebben 
gewijzigd. Te weten: 

- Investering zwembad (raad 21-11-2019) 

- Investering rotonde Rijksweg-Visweg (raad 21-11-2019) 

- 1e firap 2019 (raad 12-12-2019) 

- Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs (raad 19-12-

2019) 

- Verkoop Eneco (raad 16-1-2020) 

 
De hier genoemde zaken hebben ertoe geleid dat het 
geactualiseerd begrotingssaldo voor de jaren 2020 en 2021 negatief 
werd. De voorstellen 1e FIRAP 2020 / Kadernota 2021 (hierna 
specifiek toegelicht) geven een structureel negatief beeld. 
 
Daarbij is het van belang te vermelden dat wij in de huidige 
voorstellen voor wat betreft het zwembad zijn uitgegaan van het 
realiseren van een zwembad conform de minimum variant (optie 2).  

                                                                    
1 In 2022 is het niet meer mogelijk om precariobelasting op kabels en leidingen te heffen. 

Daarmee vervalt in onze begroting een opbrengst van € 1.078.000. Anticiperend op deze 
derving van opbrengsten wordt in 2018 gestart met het opbouwen van een reserve (zie 
Kadernota 2018). De reserve wordt gevoed met jaarlijks € 120.000 extra (€ 120.000 in 
2018; € 240.000 in 2019; € 360.000 in 2020 en € 480.000 in 2021). Na de afschaffing zal 

Onbekend is het effect van de mei- en septembercirculaire 2020.  
Op grond van de laatste inschatting van het Centraal Planbureau 
(CPB) op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product – 
deze is minder positief dan in september 2019 – mag een negatief 
effect verwacht worden op de algemene uitkering bij de 
meicirculaire. Aan de andere kant: door de coronacrisis zal het Rijk 
maatregelen nemen om de economie te stimuleren. Dit kan wellicht 
een positief (trap op trap af) effect hebben op de algemene 
uitkering. 
In de septembercirculaire zal overigens rekening worden gehouden 
met een opnieuw geactualiseerde inschatting van het CPB. 
 
Zoals duidelijk wordt uit de mutaties van het meerjarenbeeld wordt 
het negatieve beeld vooral veroorzaakt door twee grote items, te 
weten de tekorten in het sociaal domein en de structureel 
oplopende bijdrage aan de GR werkorganisatie BUCH. Bij de 
desbetreffende items lichten wij dit verder toe en schetsen wij u een 
beeld hoe wij hiermee om willen gaan in aanloop naar de 
begrotingsopstelling van het jaar 2021 e.v. 
 
 
 
 
 
 

vanaf 2022 onttrokken worden uit de reserve. € 480.000 in 2022; € 360.000 in 2023; 
€ 240.000 in 2024 en € 120.000 in 2025. Op deze wijze wordt het wegvallen van de 
opbrengst precario op kabels en leidingen in een periode van 8 jaar opgevangen in de 
begroting. 
In 2024 is de uitname € 120.000 lager dan in 2023. 
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Het meerjarig financiële beeld is als volgt:  

. 
 
  

2020 V/N 2021 V/N 2022 V/N 2023 V/N 2024 V/N

Begrotingssaldo 2020 na  begrotingsraad 7-11-2019 122 V -82 N 163 V 468 V 468 V

Wegvallende dekking reserveprecario kabels en leidingen -120 N

Investering zwembad, locatie gebonden kosten (raad 21-11-2019) -2.100 N

gedekt uit de Algemene reserve 2.100 V

Structureel 2e firap 2019 (raad 12-12-2019) 185 V 675 V 778 V 668 V 668 V

Actualisatie begrotingssaldo 307 V 593 V 941 V 1.136 V 1.016 V

1e FIRAP '20/Kadernota '21

Nadelen -29.318 N -3.409 N -3.853 N -5.129 N -4.826 N

Voordelen 25.100 V 270 V 115 V -4 N -4 N

Overig -204 N -217 N -183 N -160 N -391 N

Effect mei-/septembercirculaire 2020 pm pm pm pm pm

SALDO 1e FIRAP 2020 /KADERNOTA 2021 -4.113 N -2.763 N -2.980 N -4.156 N -4.204 N
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4. DETAILS 1E FIRAP 2020 / KADERNOTA 2021 
 
Hieronder worden de items opgesomd en toegelicht die gevolgen 
hebben voor het begrotingssaldo 2020 (en verder). Er is voor 
gekozen dit zo compact mogelijk te doen. Een aantal zaken is het 
gevolg van autonome ontwikkelingen (het te ontvangen dividend, 
naheffing inzameling oud papier, hogere kosten verzekering, 
schoonmaak, belastingen, etc.). Een aantal zaken betreffen zaken 
die in de afgelopen periode op ons pad zijn gekomen en waarover 
besluitvorming inmiddels heeft plaatsgevonden (verkoop Eneco, 
beheer binnensportaccommodaties, natuurinclusie bouwen, etc.).  
 
Daarnaast volgen onder ‘Overig’ nog een aantal items die bestaan 
uit wensen of kleinere bijstellingen. De grote financiële verschillen 
zitten in zaken zoals het sociale domein en de bijdrage aan de 
werkorganisatie BUCH. 
 
Na het overzicht worden alle items kort toegelicht. 
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volg- progr.-

nummer onderdeel korte omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

NADELEN

1 div. Financiële effecten coronacrisis -1.424

2 1b Budgetten sociaal domein (Jeugdzorg/WMO) -3.530 -1.993 -1.828 -2.748 -2.748

3 4a Bijdrage werkorganisatie BUCH -32 -315 -642 -1.001 -1.149

4 4a Wegvallende dividendopbrengst Stedin -250 -250 -250 pm

5 3a Aframing legesopbrengst omgevingsvergunning -200 0 -200 -200 pm

6 div. Kosten onderhoud gebouwen (invoering onderhoudsvoorziening) -100 -100 -100 -100

7 div. Ophoging budgetten verzekeringen/schoonmaak/belastingen -141 -146 -146 -146 -146

8 1a Uitbreiding griffie/griffiebudget -18 -113 -113 -113 -113

9 1b Onderwijs Huisvestingsprogramma (nieuwbouw IKC-Oost) -260 -257 -254

10 1b Kosten 1e inrichting Vrije School / Cunera (IHP 2021) -27

11 1b Verhuizing Montessori-school Sokkerwei-locatie -95

12 1b Continuering pilot Jongerenwerk SWC -48 -145 -145 -145 -145

13 3b Naheffing inzameling oud papier 2015-2019 -85

14 3b Kosten afvalverwerking/-inzameling -71

15 1b Beheer binnensportaccommodaties -111 -102 -102 -102 -102

16 3c Onderhoudskosten bospercelen Duin en Bosch /Stinzenbos pm pm pm pm pm

17 1b Opstellen onderwijsvisie -35

18 1b Kosten adviesplan inzake armoedebeleid -3

19 1b Verhoging subsidie Tuin van Rommel -9 -9 -9 -9 -9

20 2c Extra krediet Stationsgebied (kap.lasten) -14 -14 -14 -14 -14

21 2c Opstellen Integraal verkeers- en vervoersplan (IVVP) -155 -138

22 3a Bibob-coördinator -13 -41 -42 -43 -45

23 3a Natuurinclusief bouwen -15

24 3b Stikstofcoördinator -12

25 4a Storting opbrengst aandelen Eneco in algemene reserve -23.322

-29.318 -3.409 -3.853 -5.129 -4.826
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volg- progr.-

nummer onderdeel korte omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

VOORDELEN

9b Opbrengst vrijvallende locatie(s) i.v.m. nieuwbouw IKC Oost pm pm pm V

26 1b Dekking kosten verhuizing Montessori-school uit reserve OHV 95 V

27 1b Onderwijs Huisvestingsprogr. (vrijval kap.last. renovatie Cunera) 117 115 -4 -4 V/N

28 1b Dekking kosten soc. domein (restantsaldo res. WMO/Jeugdtaken) 1.393 V 

29a 2c Dekking kosten IVVP uit alg. reserve (uitv. Raadsprogramma) 155 138 V

29b 3a Dekking kosten Natuurinclusief bouwen uit AR (uitv. Raadsprog.) 15 V

29c 3b Dekking kosten stikstofcoördinator uit AR (uitv. Raadsprog.) 12 V

30 4a Opbrengst verkoop aandelen Eneco 23.322 V

31 4a Ontvangen dividenden Eneco/Stedin en BNG 124 V

25.100 270 115 -4 -4 V/N

OVERIG

32 1a Rijbewijzen, kosten / opbrengsten -20 9 11 3 -15 N/V

33 1a Actualisering APV leges -4 -4 -4 -4 -4 N

34 1a Vervanging meubilair raadzaal -11 -11 -11 N

35 1b Vervanging AED's -2 -2 -2 -2 N

36 1b Aframing budget onderwijs 50 50 50 50 50 V

37 1b Kosten/investeringen bij sportaccommodaties -8 -10 -11 -12 -12 N

38 1b Ophoging budget inspecties kinderopvang -3 -3 -3 -3 -3 N

39 1b Aanpassing budget uitvoeringskosten Participatiewet ca. -5 -5 -5 -5 -5 N

40 1b Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) 2.750 V

40 1b Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) -2.750 N

41 1b Bijdrage tekort WNK -37 -37 -37 -37 N

42 1b Jongerenloket -11 -19 N

43 1d Aframen bijdragen VR NHN 9 9 9 9 9 V

44 1d Kosten/investeringen reddingsbrigade/strandpost -20 -23 -22 -22 N

45 2a Aframen kermisopbrengsten -8 -8 -8 -8 -8 N

46 2a Inkoop archeologisch advies -18 -18 -18 -18 -18 N

47 2a Budgetten m.b.t. strand -23 -23 -23 -23 -23 N
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volg- progr.-

nummer onderdeel korte omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

48 2a Erfgoednota; menskracht en budget -35 -50 -50 -50 -50 N

49 2a Bijdrage Hortus -10 -10 -10 -10 N

50 2a Uitvoering toeristisch Actieplan Regio Alkmaar -12 N

51 2a Investeringen strand -6 -6 -6 -6 N

52 3a Leges en budget bestemmingsplannen 18 18 18 18 18 V

53 3b Actualisatie bodemkwaliteitskaarten -8 N

54 3b Lidmaatschap KIMO -4 -4 -4 -4 -4 N

55 3b Kosten beperking vliegtuighinder -17 -18 -18 -18 -18 N

56 3b Uitbr. formatie i.v.m. programma Klimaat pm pm pm pm N

57 3b Wijziging bijdrage Omgevingsdienst 3 22 42 42 V

58 3b Kosten monitoring grondwater Kortenaersplantsoen -1 -1 -1 -1 -1 N

59 3c Advieskosten (grond)verkopen -15 N

60 3c Kosten areaaluitbreiding groen -6 -6 -6 -6 -6 N

61 3c Schoonmaak urinoir -8 -8 -8 -8 -8 N

62 3c Budget voor opruimen slootvuil -10 -10 -10 -10 -10 N

63 3c Maaien sportvelden -3 -3 -3 -3 -3 N

64 3c Kosten inhuur t.b.v. toezicht maaien en schouwen -11 -11 -11 -11 -11 N

65 3c Kosten bestrijding eikenprocessierups -5 -5 -5 -5 -5 N

66 3c Ophoging budget beschoeiingen -30 -30 -30 -30 -30 N

67 3c Uitvoering Fietsbeleidsplan 2020-2023 4 22 33 28 V

68 4a Algemene utkering 16 1.047 V

69 4a Ophoging stelpost t.b.v. inflatie 2024 -1.366 N

70 4a Ontvangen rente SVn 17 17 17 17 17 V

71 4a Hogere ozb 2014 i.v.m. inflatie 111 V

72 div. Inspecties op electrische installaties -24 -24 -24 -24 -24 N

73 div. Opbrengsten huren/pachten -18 -2 -2 -2 -2 N

74 4b Digitale toegankelijkheid / aanpassen website i.v.m. beperkten pm pm pm pm N

75 4b Ontwikkelbudget programma Dienstverlening (Nieuw Tij) pm pm pm pm N

-204 -217 -183 -160 -391 N
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NADELEN 
 
1. Financiële effecten coronacrisis (incidenteel) 
In verband met de gevolgen van de coronacrisis wordt rekening 
gehouden met een nadelig effect van ca. € 2 mln. Enerzijds door 
derving van opbrengsten (denk hierbij aan toeristenbelasting, 
huuropbrengsten, opbrengsten ponten) en kosten (bijv. in verband 
met extra handhaving en eventuele uitkeringen uit een 
herstelfonds).  
Het voorstel is om deze kosten uiteindelijk ten laste van de 
algemene reserve te laten komen. 
 
Inmiddels is op 14 mei 2020 besloten € 576.000 via een 
bestemmingsreserve ‘Herstel economie’ beschikbaar te stellen. In 
deze rapportage is ook het restant € 1.424.000 opgenomen 
(exclusief de eventuele dekking uit de algemene reserve). 
 
2. Budgetten sociaal domein (Jeugdzorg/WMO) (structureel) 

 

 
 
Jeugdhulp: 
In 2019 zijn de kosten met circa 40% toegenomen ten opzichte van 
2018, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het 
aantal cliënten, een toename van de zorgzwaarte en cliënten bij het 
Horizon die vanwege voogdijmaatregel of 18+ regel onder onze 
verantwoordelijkheid vallen. Ook landelijk is te zien dat zowel het 
aantal kinderen in de jeugdhulp als de complexiteit van de 
hulpvraag is toegenomen. Als gevolg van deze stijging hebben wij 
in 2019 het budget 2019 opgehoogd, echter de meerjarenbegroting 
was hier nog niet structureel op aangepast. De mutatie voor de 
begroting 2020 en verder is gebaseerd op de daadwerkelijke lasten 
opgenomen in de conceptjaarrekening 2019* plus indexatie van 
gemiddeld 2% in 2020 en 2021. Wij houden in deze firap daarnaast 
rekening met een stijging van 5% in 2020. De inschatting zou zelfs 
te laag kunnen zijn, gezien de geconstateerde stijging van de 
afgelopen jaren. Door het college is een extern opdracht uitgezet, 
die tezamen met al lopende bestuursopdracht aan gaat geven 
welke kostenbeheersings-maatregelen genomen kunnen worden, 
op welke termijn die tot uitvoering kunnen worden gebracht en 
wanneer dit naar verwachting effect zal hebben. In het kader van 
het begrotingstraject 2021 komen wij hierop terug.    
 
Lasten Horizon (jeugdzorg plus) 
* In de conceptjaarrekening 2019 bedragen de kosten in het kader 
van het Horizon voor cliënten die conform woonplaatsbeginsel 
onder woonplaats van de instelling vallen circa € 670.000, wij 
houden voor 2020 rekening met een voorlopige verwachting van 
€ 920.000, aangezien het aantal cliënten in de loop van 2019 is 
gestegen. Vanuit het Rijk krijgen wij in het jaar t+2 (2021 en 2022) 
via de compensatieregeling Voogdij en 18+  een vergoeding 
hiervoor of - indien wij daar niet voor in aanmerking komen cq.  
indien het bedrag niet voldoende is - ontvangen wij op basis van de 
Intentieverklaring verdeling kosten JeugdzorgPlus-locatie een 

De huidige ramingen van de budgetten sociaal domein laten een 
forse verslechtering zien qua uitgaven. Deze verslechtering heeft zich 
ook in een relatief kort tijdsbestek afgespeeld. Het college 
beschouwd deze ramingen als structureel onhoudbaar en heeft het 
initiatief genomen om hiernaar een extern onderzoek te laten doen. 
Dit externe onderzoek zal voor de begrotingsbehandeling inzicht 
dienen te geven op welke wijze we deze structurele onhoudbaarheid 
kunnen oplossen. Er loopt tegelijkertijd een bestuursopdracht, alleen 
daarvan zullen niet alle resultaten voor de begrotingsbehandeling 
bekend zijn. Dat laatste vindt het college niet wenselijk. Vandaar het 
externe onderzoek dat in samenspraak met het domein Samenleven 
en bestuurlijk afgestemd met de BUCH partners wordt opgepakt. 
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bijdrage van de 18 Nhn-gemeenten (ondertekend door 18 Nhn-
gemeenten).Vanaf 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel in, 
dan vallen deze kosten niet meer onder onze gemeente, maar 
onder de woonplaats waar de jeugdige als laatste gewoond heeft.  
 
Huishoudelijke hulp – schoonmaakondersteuning: 
Voor de berekening van de verwachte kosten 2020, gaan wij uit van 
de cliëntaantallen van eind 2019. Daar komen de volgende kosten 
bij: 1. Verhoging van het uurtarief; door het abonnementstarief is het 
eigen aandeel van cliënten komen te vervallen, dit leidt voor ons tot 
een stijging in de kosten van circa € 246.000. 2. Wij gaan uit van 
een gemiddelde cao-loonstijging van 4%. 3. Wij verwachten een 
toename in het aantal aanvragen, als gevolg van de invoering van 
het abonnementstarief (aanzuigende werking). 
 
WMO- hulpmiddelen: 
De verwachte lasten 2020 e.v. zijn gebaseerd op de werkelijke 
kosten 2019 minus de incidentele grote woningaanpassingen ad.     
€ 126.000. Bij trapliften en hulpmiddelen zijn nieuwe contracten 
ingegaan resp. eind 2019 en begin 2020 waarin hogere (reële) 
kostprijzen zijn opgenomen, gemiddeld ruim 30% hoger. Aangezien 
het volume van geleverde hulpmiddelen van de nieuwe aanbieder 
de komende jaren zal opbouwen, verwachten wij de komende 3 jaar 
trapsgewijs een stijging van 10% per jaar.  Daarnaast bestaat de 
kans dat er in verband met het faillissement van het 
Hulpmiddelencentrum extra kosten gemaakt moeten worden voor 
de overname van de failliete boedel, daar is in deze berekening nog 
geen rekening mee gehouden. 
 
WMO – begeleiding ZIN en PGB: 
We passen de begroting aan op de realisatie van 2019 plus een 
gemiddelde stijging van 2% per jaar voor indexatie in 2020 en 2021. 
Wij houden voor 2020 rekening met een stijging van 7% van de 
hulpvragen door toenemende vergrijzing. 
 

WMO – subsidies dagbesteding: 
Door het toegenomen aantal gebruikers van dagbesteding als 
algemene voorziening en de inloop GGZ zullen de kosten stijgen. 
 
WMO – regiovervoer: 
De kosten zijn de laatste jaren gestegen, voornamelijk door de btw 
verhoging van 6% naar 9%, een prijsindexering van 6,7% en de 
autonome ontwikkeling van meer reizigers en kilometers. 
 
Eigen bijdrage: 
Door de invoering van het abonnementstarief wordt de verwachte 
eigen bijdrage lager. 
 
Ophoging budget i.v.m. crisisdienst Jeugd: 
De kosten voor de beschikbaarheid van de crisisdienst Jeugd zijn 
de afgelopen jaren hoger dan in de begroting opgenomen.  
 
3. Bijdrage werkorganisatie BUCH (structureel) 
Op basis van de conceptbegroting 2021 van de werkorganisatie 
BUCH dient in de gemeentebegroting de bijdrage aan de BUCH te 
worden geactualiseerd. Hierbij is o.a. rekening gehouden met de 
overgang van de sectie belastingen naar Cocensus (per 1-1-2020), 
het beëindigen van de deelname aan Stichting Rijk (per 1-1-2021) 
en de stelpost besparingen BUCH. 
Per saldo bedraagt de verhoging van de Castricumse bijdrage aan 
de GR werkorganisatie BUCH: € 315.000 in 2021, € 642.000 in 
2022, € 1.001.000 in 2023 en € 1.149.000 in 2024. In Bijlage 7 van 
deze kadernota een overzicht van alle mutaties.  
 
4. Wegvallende dividendopbrengst Stedin (incidenteel) 
Stedin heeft aangegeven dat aandeelhouders de komende jaren 
rekening moeten houden met weinig tot geen dividend. Ten eerste 
heeft Stedin te maken met hogere tarieven die landelijk 
netbeheerder Tennet vanaf 1-1-2020 in rekening brengt. Volgens de 
huidige reguleringsmethodiek kan Stedin deze hogere tarieven pas 
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over twee jaar in rekening brengen bij de eigen gebruikers. Ten 
tweede vergt de energietransitie grootte investeringen. Voor de 
meest voordelige financiering is een goede verhouding tussen het 
eigen en vreemd vermogen noodzakelijk. In vergelijking met de 
twee andere grote regionale netbeheerders (Alliander en Enexis) 
heeft Stedin door de latere opsplitsing van Eneco minder de 
gelegenheid gehad om de balans te versterken. 
Stedin onderzoekt samen met een afvaardiging van 
aandeelhouders welke oplossingsrichtingen kunnen worden ingezet 
om de energietransitie te financieren.  
Het uitkeren van dividend door Stedin (geraamd op € 250.000 per 
jaar) is daardoor de komende jaren hoogst onzeker. De komende 
drie jaar wordt de dividendopbrengst afgeraamd naar nul. 
 
5. Aframing legesopbrengst omgevingsvergunning (incidenteel) 
De reeks opgenomen legesopbrengst omgevingsvergunningen in 
de huidige (meerjaren)begroting is mogelijk te hoog ingeschat. Op 
basis van de huidige verwachting wordt de opbrengst 2020, 2022 
en 2023 naar beneden bijgesteld. 
 
6. Kosten onderhoud gebouwen (invoering onderhoudsvoorziening) 
(structureel) 
Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is opgenomen in 
een meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Actualisering van dit MJOP 
laat zien dat de onderhoudskosten die nu zijn begroot onvoldoende 
zijn om het onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen te 
waarborgen. Prijsstijgingen zijn hier o.a. de oorzaak van. Er is 
structureel meer budget noodzakelijk. 
 
7. Ophoging budgetten verzekering/schoonmaak/belastingen 
(structureel) 
In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de brandverzekering. 
Hierdoor moeten de budgetten van verzekeringen worden 
bijgesteld. In dit document worden de gevolgen van de 
aanbesteding vertaald. Er is geen uitbreiding in 

verzekeringswaarde. Daarnaast zijn de huidige begrote budgetten 
voor schoonmaak en belastingen ontoereikend. 
 
8. Uitbreiding griffie/-budget (structureel) 
Als gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur werd de griffier 
functie in 2002 een verplichte functie. De gemeenteraad van 
Castricum heeft destijds besloten een griffie van 2,0 fte in te richten, 
die sindsdien in omvang en organisatie niet gewijzigd is.  
Kort samengevat wordt u voorgesteld om de formatie van de griffie 
in overeenstemming te brengen met de toegenomen werklast en 
ambities van de gemeenteraad. Er wordt voorgesteld om de griffie 
uit te breiden met een junior raadsadviseur, en het huidige 
schaalniveau tegen het licht te houden.  
De voorgestelde omvang en organisatie van de griffie wordt 
daarmee:  
• een griffier voor 1,0 fte; academisch niveau;  
• een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier voor 1,0 fte; 
HBO/academisch niveau;  
•  een junior raadsadviseur voor 1,0 fte: net afgestudeerd 
HBO/academisch niveau.  
Om de kwetsbaarheid te verminderen, de werkdruk te verlagen en 
de doorontwikkeling van de griffie (gericht op toerusten voor 
langdurige ondersteuning aan de raad) te realiseren is er een extra 
budget nodig van structureel € 95.000 (nog afhankelijk van de 
definitieve inschaling). 
Het voorstel zal via de werkgeverscommissie bij een positief besluit 
naar u toekomen middels een apart raadsvoorstel. 
Daarnaast wordt voorgesteld om het representatiebudget op te 
hogen naar het niveau van de werkelijke kosten van de afgelopen 
jaren. Vooruitlopende op de definitieve besluitvorming ramen wij 
hierbij de totale lasten van naar verwachting € 113.000 structureel. 
 
9. Onderwijs Huisvestingsprogramma (nieuwbouw IKC-Oost) en 
10. Kosten 1e inrichting Vrije school/Cunera 
B&W 7-4-2020 
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Op 7 april 2020 is het Onderwijshuisvestingsprogramma 2021 in het 
college vastgesteld. Hierover bent u via een brief geïnformeerd. 
De financiële effecten van de vervangende nieuwbouw IKC-Oost en 
de uitbreiding van de onderwijsleerpakketten en meubilair van 
Cunera en Vrije School zijn in deze 1e firap 2020/Kadernota 2021 
meegenomen. Ook is meegenomen het doorschuiven van het 
investeringskrediet voor de renovatie van de Cuneraschool van 
2020 naar 2022 (dit is een voordeel, zie item 27). 
 
11. Verhuizing Montesorri-school Sokkerwei-locatie (incidenteel, 
dekking via reserve onderwijshuisvesting) 
Op 19-12-2019 is in de raad het integraal huisvestingsplan 
onderwijsvoorzieningen (IHP) 2019-2023 vastgesteld en o.a. het 
volgende huisvestingsscenario: Verhuizing Klimop/Montessori en voor 
het (bescheiden) opknappen van het pand van De Sokkerwei aan de 
gemeenteraad een voorstel aan te bieden in het 1ste kwartaal van 2020. 
Eind februari 2020 is de kostenraming van het schoolbestuur ISOB 
ontvangen. Er wordt een bedrag geraamd van € 95.000. Het 
schoolbestuur zal zelf ook investeren in o.a. de aanpassing van het 
ICT-netwerk, verdere afwerking aan de binnenzijde, wijziging 
naamborden, extra schoonmaken, leeghalen gebouwen etc. 
De gemeentelijke kosten zullen worden onttrokken aan de reserve 
Onderwijshuisvesting (zie item 26). 
 
12. Continuering pilot Jongerenwerk SWC (structureel) 
College 28-4-2020 / Raad 28-5-2020 (verwacht) 
Het continueren van de pilot kost op jaarbasis € 145.000. 
 
13. Naheffing inzameling oud papier 2015-2019 (incidenteel) 
In 2015 is een nieuwe overeenkomst met de inzamelaar gemaakt 
voor oud papier. De inzamelaar heeft de werkzaamheden wel 
volgens contract uitgevoerd, maar heeft verzuimd om dit te 
factureren over de periode 2015 tot en met 2019 (€ 85.000). 
 
 

14. Kosten afvalinzameling/ -verwerking (incidenteel en structureel) 
In het grondstoffenplan is rekening gehouden met de invoering van 
de PMD container per 1 januari 2020. Door invoering van de PMD 
container en de inzameling van het restafval 1 keer per 3 weken 
plaats te laten vinden is de verwachting dat inwoners beter het afval 
gaan scheiden. Het effect zou zijn dat er een besparing op restafval 
behaald zou worden. Als gevolg van lange levertijden worden de 
PMD container pas in oktober/november 2020 geleverd. Dit levert 
een incidenteel nadeel op van € 200.000 (N). 
 
De minicontainers voor restafval en GFT worden naar verwachting 
in 2020 vervangen. Voor een minicontainer wordt een bedrag van 
€ 5 per stuk ontvangen. In Castricum zijn 33.000 minicontainers in 
omloop dat betekent een bedrag van incidenteel € 165.000. 
 
Doordat China en andere landen uit Azië geen papier meer 
importeren is een overaanbod aan papier ontstaan. Hierdoor is de 
prijs voor het oud papier fors gezakt. Een structureel nadeel van      
€ 40.000. 
 
15. Beheer binnensportaccommodaties (structureel en incidenteel) 
Op 10-10-2019 heeft de raad ingestemd met scenario 2 uit het 
rapport “Exploitatievisie op de binnensportaccommodaties”, waarbij 
door een aanbesteding één exploitant wordt gezocht voor alle in het 
raadsvoorstel genoemde binnensportaccommodaties in Castricum 
en Heiloo. De verwachting was dat het beheer van alle 
binnensportaccommodaties in Castricum circa € 50.000 extra 
kosten met zich mee zou brengen. De aanbesteding is nu afgerond 
en het resultaat is een nadeel van € 70.000 (per jaar).  
Tevens is besloten om de nieuwe exploitant een impuls te laten 
geven aan de functie van sport en bewegen in het sociale domein. 
Een maatschappelijk regisseur moet dit gaan bewerkstelligen. 
Kosten € 23.000 (per jaar). Dit laatste als uitvloeisel van de 
aangenomen motie bij de behandeling van dit onderwerp. De motie 
riep op om het gebruik van de hallen te optimaliseren en om een 
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duidelijk beheerderprofiel voor de diverse accommodaties op te 
stellen.  
Daarnaast is voor de kosten van de aanbesteding en de verplichte 
overname van inventaris een budget van incidenteel € 60.000 
nodig.  
Tenslotte komt door de gewijzigde beheervorm het sleutelbeheer 
voor zeven sporthallen in het dorp Castricum door Vof De Bloemen 
en de voorrangspositie te vervallen. De huurinkomsten worden 
hierdoor op jaarbasis € 9.000 lager.  
 
16. Onderhoudskosten bospercelen Duin en Bosch / Stinzenbos 
(structureel) 
Raad 16-4-2020 
Ten behoeve van het wegwerken van achterstallig onderhoud van 
de bospercelen die kunnen worden aangekocht voor € 1 van Nieuw 
Koningsduin BV en WTZi Vastgoed PG BV is € 225.000 nodig. De 
Parnassia Groep is bereid een bijdrage te leveren van € 50.000. De 
incidentele kosten in 2020 bedragen derhalve € 175.000.  
Voor structureel onderhoud is een bedrag van ongeveer € 124.000 
nodig. In dit bedrag is rekening gehouden met een uit te voeren 
renovatie in 2024. 
Vooralsnog is het in de rapportage als een ‘pm-post’ opgenomen. 
 
Op 16 april jl. is het voorstel in de commissie besproken. De 
aankoop op wordt wenselijk gevonden.  
De commissie vond de (structurele) beheerkosten te hoog en niet 
akkoord met het bedrag. De commissie vraagt nadere bestudering. 
Aangedragen suggesties: 2e offerte, betrek partijen als Clusius of 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, afsluiten van paden. 
Nu nog niet overgaan tot aankoop. Pas als er meer duidelijkheid is 
over het beheer.  
Wethouder gaat aan de slag en komt t.z.t. terug naar de raad. 
 
 
 

17. Opstellen onderwijsvisie (incidenteel) 
In de raad van 9-4-2020 is de motie Onderwijsvisie gemeente 
Castricum aangenomen. Voor het opleveren van een dergelijke 
visie vraagt het college budgetruimte. In een bestuursopdracht zal 
een nadere berekening van het benodigde bedrag (€ 35.000) 
worden opgenomen. 
 
18. Kosten adviesplan inzake armoedebeleid (incidenteel) 
Motie raad 7-11-2019/College 25-2-2020 
Bij de behandeling van de Begroting 2020 op 7 november 2019 
heeft de raad via een motie extra aandacht gevraagd voor een 
specifieke doelgroep, te weten inwoners net boven het minimum. 
De raad draagt het college op: 
• Deze problematiek in kaart te brengen 
• Te leren van goede oplossingen in andere gemeenten; 
• Een plan op te stellen waarmee op gemeentelijk niveau in 
redelijkheid, en wettelijke toegestaan, de inwoners met een 
inkomen net boven het minimum tegemoet kan worden gekomen; 
• Het plan zo mogelijk voorafgaand aan de Kadernota ter 
behandeling aan de Raad voor te leggen. 
Het college heeft Stimulansz gevraagd hiervoor een adviesplan op 
te stellen. Lasten incidenteel € 3.000 
 
19. Verhoging subsidie Tuin van Rommel (structureel t/m 2026) 
B&W-datum 7-4-2020 
De continuïteit van het beheer en onderhoud van het groen bij de 
tuin van Kapitein Rommel is door (langdurige) ziekte van de huidige 
tuinman niet geborgd. Er is daarbij een complexe situatie ontstaan 
omdat de tuinman (werkzaam via WNK  in een SW regeling) gezien 
zijn fysieke en mentale gesteldheid en gezien zijn leeftijd ook heeft 
aangegeven minder te willen gaan werken. Daarom verzoekt de 
Tuin van Kapitein Rommel de huidige subsidie aan te passen en te 
verhogen (+ € 9.000) zodat een nieuwe tuinman aangetrokken kan 
worden en de voortzetting van de activiteiten daarmee gewaarborgd 
blijven. 



 
 
 

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021   Pagina 24 van 39      Raad 25-06-2020 
    

20. Extra krediet Stationsgebied (structureel) 
B&W 11-2-2020 
Medio februari 2020 is de voortgangsrapportage Project 
vernieuwing station Q4 2019 naar de raad gezonden. In de 
rapportage staat aangegeven dat het investeringskrediet dient te 
worden opgehoogd (+ € 280.000). In de ophoging zijn de kosten 
voor het watertappunt (motie 8-11-2018) meegenomen. 
 
21. Opstellen Integraal verkeers- en vervoersplan (incidenteel)  
Raad 13-2-2020 
Naar aanleiding van een burgerinitiatief m.b.t. verkeerspunt 
Beverwijkerstraatweg te Castricum heeft de gemeenteraad unaniem 
beslispunt 1 aangenomen: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
om de opdracht voor het maken en uitvoeren van een integraal 
verkeersplan voor Castricum toe te voegen aan het 
raadsprogramma. 
De kosten voor een integraal verkeers- en vervoersplan zijn in 
totaliteit € 293.360. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de 
reserve uitvoering raadsprogramma. 
 
22. Bibob-coördinator (structureel) 
B&W 7-4-2020 
In het kader van een effectieve en integrale aanpak van 
ondermijning (= onderdeel raadsprogramma), is het van belang dat 
het bestuurlijk instrumentarium van de gemeenten Bergen Uitgeest 
Castricum en Heiloo op orde is.  Een van deze bestuurlijke 
instrumenten is de Wet Bibob. Om op diverse beleidsterreinen een 
Bibob-onderzoek toe te passen op uniforme wijze en zodoende aan 
de voorkant een vuist te maken tegen de georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit. De BUCH wordt de opdracht gegeven 
één Bibob-fte aan te stellen vanaf 2021. De kosten hiervoor zijn      
€ 120.000 (inclusief overhead) en worden op basis van de 
verdeelsleutel 2021 toegerekend aan de gemeenten. Het aandeel 
voor Castricum is € 41.000. 
 

23. Natuurinclusief bouwen (incidenteel) 
Raad 16-1-2020 
Op 16 januari jl. is motie Natuurinclusief Bouwen aangenomen. Om 
deze motie voor het ontwikkelen van een beleidsnota voor 
maatregelen die een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling bij 
ontwikkelplannen uitvoering te geven is in 2021 een budget nodig 
van € 15.000. 
 
24. Stikstof-coördinator (incidenteel) 
B&W 7-4-2020 
De stikstofproblematiek levert veel vertraging en onduidelijkheden 
op binnen de processen bij ruimtelijke ordening. Om van reactieve 
naar proactieve beïnvloeding te gaan en krachten binnen de BUCH 
te bundelen is het van belang de BUCH opdracht te geven om een 
coördinator stikstof te benoemen. De coördinator is tevens 
inhoudelijk opsteller van een nieuwe “stikstofbeleidslijn” voor de vier 
BUCH-gemeenten. De kosten in totaal zijn € 35.000. Aandeel voor 
Castricum op basis van de verdeelsleutel is € 12.000. 
 
25. Storting opbrengst verkoop aandelen Eneco (incidenteel) 
Op 16 januari 2020 heeft u besloten de aandelen Eneco te 
verkopen aan het consortium Mitsubishi/Chubu. Inmiddels heeft de 
aandelen overdracht plaatsgevonden en is een bedrag van ruim 
€ 23.322.000 ontvangen (zie item 30). Voorgesteld wordt – 
vooruitlopend op een nadere aanwending van de ontvangen 
middelen - de opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve. 
 
 
VOORDELEN 
 
9b. Opbrengst vrijvallende locatie(s) i.v.m. nieuwbouw IKC Oost 
Door de realisatie van een IKC Oost (zie item 9) zullen 
onderwijslocaties vrijvallen. Deze vrijvallende locaties genereren 
mogelijk een opbrengst. 
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26. Dekking kosten verhuizing Montessorischool Sokkerwei-locatie 
(incidenteel, dekking via reserve onderwijshuisvesting) 
Verantwoord wordt de onttrekking aan de reserve 
onderwijshuisvesting van € 95.000 ter dekking van de verhuiskosten 
van de Montessorischool Sokkerwei-locatie (zie item 11). 
 
27. Onderwijs Huisvestingsprogramma, incidentele vrijval i.v.m. 
latere realisatie kapitaallasten Cunera-investering (2021en 2022)  
Door het doorschuiven van de investering Cunera vallen reeds 
opgenomen kapitaallasten in 2021 (€ 117.000) en 2022 (€ 115.000) 
vrij. Zie ook item 9. 
 
28. Dekking kosten sociaal domein (restant saldo reserve WMO en 
Jeugdtaken, incidenteel) 
Zie hiervoor ook lasten item 2. 
De reserve is na deze uitname (€ 1.393.000) leeg. 
Het college doet geen voorstellen om de reserve WMO en 
Jeugdtaken op te hogen. De komende periode moet gekeken 
worden naar maatregelen om de kostenontwikkeling in het sociale 
domein te beheersen. Om eventuele overschrijdingen in de 
toekomst op te vangen beschikt de gemeente Castricum over een 
ruime algemene reserve. De huidige en toekomstige onzekerheden 
rechtvaardigen onzes inziens geen handhaving van de 
bestemmingsreserve.  
 
29a. Dekking kosten opstellen Integraal verkeers- en vervoersplan 
(incidenteel)  
De kosten voor een integraal verkeers- en vervoersplan zijn in 
totaliteit € 293.360. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de 
reserve uitvoering raadsprogramma. Zie voor nadere toelichting de 
uitgavenraming (zie item 21) 
 
29b. Dekking kosten natuurinclusief bouwen (incidenteel)  
De kosten voor het ontwikkelen van een beleidsnota natuurinclusief 
bouwen zijn € 15.000 (2021). Wij stellen voor deze kosten te 

dekken uit de reserve uitvoering raadsprogramma. Zie voor nadere 
toelichting de uitgavenraming (zie item 23) 
 
29c. Dekking kosten een stikstofcoördinator (incidenteel)  
De kosten voor een stikstofcoördinator zijn € 12.000 (2020). Wij 
stellen voor deze kosten te dekken uit de reserve uitvoering 
raadsprogramma. Zie voor nadere toelichting de uitgavenraming 
(zie item 24) 
 
30. Opbrengst verkoop aandelen Eneco (incidenteel) 
Op 16 januari 2020 heeft u besloten de aandelen Eneco te 
verkopen aan het consortium Mitsubishi/Chubu. Inmiddels heeft de 
aandelen overdracht plaatsgevonden en is een bedrag van ruim     
€ 23.322.000 ontvangen. Geraamd is de geplande storting, 
vooruitlopend op een nadere aanwending van de ontvangen 
middelen, van de opbrengstverkoop Eneco aandelen. De middelen 
worden toegevoegd aan de algemene reserve. Zie item 25. 
 
31. Ontvangen dividenden Eneco/Stedin en BNG (incidenteel) 
In 2020 hebben Eneco en Stedin meer dividend over 2019 
uitgekeerd dan opgenomen in de begroting. De voorgestelde 
dividenduitkering van de BNG was iets lager dan begroot. De BNG 
heeft na de start van de coronacrisis aangegeven de 
dividenduitkering op te schorten. Per saldo wordt € 124.000 meer 
ontvangen dan geraamd. 
 
 
OVERIG 
 
32. Rijbewijzen - kosten/opbrengsten (structureel, reeks divers 
nadelig en voordelig) 
Op basis van de meest actuele cijfers van de RDW voor wat betreft 
het verlopen van rijbewijzen zijn de begrotingscijfers geactualiseerd 
qua kosten en opbrengsten. Totaal een nadeel van € 12.000 over 
de periode 2020-2024. 
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33. Actualiseren APV leges (structureel) 
Op basis van de analyse van de jaarrekening is de opbrengst APV-
leges met € 4.000 nadelig bijgesteld. 
 
34. Vervanging meubilair raadzaal (kapitaallasten structureel              
vanaf 2022) 
Het meubilair in de raadzaal is aan vervanging toe. Vervangen van 
het meubilair van de raadzaal betekent een investering van              
€ 90.000 (afschrijving 10 jaar). De kapitaallasten gaan daarmee per 
jaar € 11.000 bedragen vanaf het jaar 2022. Op dit moment is het 
nog onduidelijk of het voorstel a.g.v. de coronacrisis bijstelling 
behoeft. 
 
35. Vervanging AED’s (kapitaallasten structureel vanaf 2021) 
De eerste generatie AED’s is aan vervanging toe. Vervangen van 
deze AED’s betekent een investering van € 21.600 (afschrijving 15 
jaar). De kapitaallasten bedragen dan € 2.000 per jaar vanaf 2021. 
 
36. Aframing budget onderwijs (structureel) 
Een structureel opgenomen budget van € 50.000 inzake 
gymzalengebruik bij het onderwijs kan worden afgeraamd. De 
benodigde middelen zijn a.g.v. landelijke beleidswijziging niet meer 
noodzakelijk. 
 
37. Kosten/Investeringen bij sportaccommodaties (incidenteel en 
structureel) 
In 2020 dient het doelgebied op een kunstgrasveld Noord-End te 
worden vervangen (€ 7.500 incidenteel). 
Vanaf 2021 mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer 
worden gebruikt op de sportvelden, met uitzonderingen voor 
middelen voor het bestrijden van een beperkt aantal plagen. Welke 
uitzonderingen dat precies zijn is nog niet bekend, dat moet nog 
nader vastgesteld worden. Structurele kosten € 10.000 
Tenslotte worden er twee nieuwe investeringen in het 
investeringsschema opgenomen. Duurzame bestrating vv Limmen 

(2021 € 12.000) en het vervangen van de ballenvangers Vitesse 
(2022 € 15.000). 
 
38. Ophoging budget inspectie kinderopvang (structureel) 
De inspecties voor kinderopvanglocaties en gastouders, uitgevoerd 
door de GGD worden opgevoerd om de veiligheidsrisico's voor 
jonge kinderen te minimaliseren (+ € 3.000). 
 
39. Aanpassing budget uitvoering Participatiewet (structureel) 
De lasten Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, Jongerenloket en 
Zelfstandigenloket (totaal € 90.200) gestegen als gevolg van 
indexatie. Een nadeel van netto  € 4.500. 
 
40. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 
(incidenteel) 
Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel 
zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, inkomsten. Het Rijk 
ondersteunt hen met de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (TOZO). Het Rijk heeft voorschotten 
(totaal € 2.750.000) verstrekt. Vooralsnog wordt begrotingsmatig de 
kosten gelijk gesteld aan het ontvangen voorschotten.  
Voor de uitvoeringslasten (door Haltewerk) worden de gemeenten 
gecompenseerd via een vast bedrag per besluit over een aanvraag. 
 
41. Bijdrage tekort WNK (structureel) 
De Kadernota 2021 van het WNK gaat uit van een structureel tekort 
tussen de € 1.038.000 en € 1.122.000 per 2021. De bijdrage in het 
tekort voor Castricum is dan € 40.373. Nu is er structureel € 3.500 
als tekort opgenomen. Er vindt een verkenning plaats naar 
verdergaande regionale samenwerking op het gebied van de 
Participatiewet. Dit kan het resultaat van WNK mogelijk (positief) 
beïnvloeden. 
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42. Jongerenloket (incidenteel) 
Het huidige regionale jongerenloket wordt doorontwikkeld tot een 
regionaal Jongerenpunt waarbij de inrichting en breedte van de 
dienstverlening wordt gebaseerd op aangetoonde behoeften van 
jongeren. We bieden op een laagdrempelige wijze toegang tot 
integrale ondersteuning, waarbij onze kernactiviteiten zich richten 
op de domeinen werk, inkomen en onderwijs. Op basis van de 
uitkomsten van de evaluatie volgt mogelijk een voorstel voor 
structurele financiering vanaf 2022. De incidentele lasten bedragen 
voor 2020 (€ 11.000) en 2021 (€ 19.000). 
 
43. Aframen bijdragen VR NHN (structureel) 
Actualisering o.b.v. de jaarrekening 2019. De lasten dalen 
structureel met € 9.000 
 
44. Budgetten/investering reddingsbrigade/strandpost (structureel) 
O.b.v. de (concept) materiaalnota is een budget van € 20.000 nodig 
voor de exploitatie van de reddingsbrigade. Meerjarige invulling 
volgt na definitief maken materiaalnota. 
Daarnaast worden in het investeringsschema het investerings-
krediet Strandpost verhoogd van € 200.000 naar € 320.000 en de 
investering Vervangen strandvoertuig (2021 € 93.000) wordt in het 
investeringsschema opgenomen. 
 
45. Aframen kermisopbrengst (structureel) 
Aframen kermisopbrengsten (€ 8.000) i.v.m. daling afname 
standplaatsen. 
 
46. Inkoop archeologisch advies (structureel) 
Voor het krijgen van archeologisch advies (een wettelijke taak) is 
momenteel geen budget in de begroting opgenomen. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat hiervoor een bedrag van structureel € 18.000 
benodigd is. 
 
 

47. Budgetten m.b.t. het strand (structureel) 
Bij de jaarrekening 2019 analyse is geconstateerd dat dit budget 
structureel te laag begroot is. Er moet € 22.500 worden bijgeraamd. 
 
48. Erfgoednota; menskracht en budget (structureel) 
In het tweede kwartaal 2020 komt de erfgoednota in de raad.  
Voor 2020 is € 35.000 nodig voor het uitvoeren van de wettelijke 
taken en werkzaamheden. Vanaf 2021 is structureel € 40.000 per 
jaar nodig om naast de uitvoering van wettelijke 
taken/werkzaamheden ook de doelstelling te realiseren en de 
ambitie waar te maken zoals deze zijn geformuleerd in de 
erfgoednota. In het verleden is dit beleidsveld incidenteel gedekt 
geweest, dan vinden wij niet langer verantwoord. Daarnaast wordt 
een bedrag van € 10.000 geraamd voor het uitvoeren van  
activiteiten ter ondersteuning van de in onze gemeente actieve 
erfgoedorganisaties. 
 
49. Bijdrage Hortus (incidenteel voor 5 jaar)  
Tijdelijke financiële ondersteuning (€ 10.000 vanaf 2021) voor 
Hortus Bulborum t.b.v. grondveredeling, drainage en uitbreiding 
loods. Hortus Bulborum is een belangrijk  toeristisch visitekaartje 
voor onze gemeente. 
 
50. Uitvoering toeristisch Actieplan Regio Alkmaar (incidenteel) 
Bijdrage o.b.v. inwoneraantal regio aan toeristisch kennisnetwerk en 
toeristische marketing. Incidenteel € 12.000 in 2021.  
 
51. Investeringen strand (structurele kapitaallasten) 
Op het strand is een aantal investeringen in de openbare ruimte 
noodzakelijk. De levensduur en de staat van onderhoud is zodanig 
dat langer wachten met deze investeringen niet langer verantwoord 
wordt geacht. 
Trap Bad Noord € 12.000 / 20 jr. 
Nieuwe vuilnisbakken strand € 20.000 / 6jr 
Vervanging fietsenstalling strand € 15.000 / 20 jr. 
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52. Leges en budget bestemmingsplannen (structureel) 
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake 
bestemmingsplannen is er voldoende werkbudget nodig om deze 
op te stellen, in procedure te brengen, griffiekosten/planschades te 
betalen. Er is op dit moment hiervoor geen budget beschikbaar. 
Tegenover de kosten zijn ook de legesopbrengsten 
bestemmingsplannen niet begroot. O.b.v. inschatting gemiddeld 5 
bestemmingsplannen per jaar ad. € 9.000. 
 
53. Actualisatie bodemkwaliteitskaarten (incidenteel) 
Ter ondersteuning van beleidsvorming rondom PFAS is opdracht 
gegeven om de bestaande bodemkwaliteitskaarten te actualiseren. 
De incidentele last bedraagt € 8.000 
 
54. Lidmaatschap KIMO (structureel) 
Castricum is reeds geruime tijd lid van KIMO. Hiervoor is niet eerder 
budget begroot zodat deze uitgaven ten laste van jaarresultaat 
kwamen. We ramen nu de structurele lasten van € 4.000 per jaar. 
 
55. Kosten beperking vliegtuighinder (structureel) 
Castricum neemt deel aan de Omgevingsraad Schiphol en de 
Bestuurlijke Agenda Schiphol regio Alkmaar-IJmond. Uitvoering en 
advisering wordt verzorgd door Omgevingsdienst IJmond. Het 
NOMOS meetpunt is hier tevens onderdeel van. Hiervoor is niet 
eerder budget begroot zodat deze uitgaven ten laste van 
jaarresultaat kwamen. Lasten 2020 € 17.000, vanaf 2021 structureel 
€ 18.000. 
 
56. Uitbreiding formatie i.v.m. programma Klimaat (structureel) 
 
Opdracht: De Rijksoverheid geeft de gemeenten drie opdrachten: 
Klimaatakkoord, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en Nederland 
Circulair 2050.  
Impact: De impactanalyse heeft uitgewezen dat de huidige 
capaciteit onvoldoende is om invulling te kunnen geven aan deze 

Rijksopdrachten. Er is structureel aanvullend budget nodig ter 
hoogte van € 550.000 voor vaste formatie en er zijn incidentele 
kosten in de vorm van projectbudget nodig oplopend van € 340.000 
in 2021 naar € 1.000.000 in 2025. (zie verdeelsleutel hieronder).  
Dekking: Deze incidentele kosten worden nu verder in kaart 
gebracht en er wordt gezocht naar financiële dekking. Per 
gemeente heeft het Rijk incidenteel € 237.000 per gemeente 
beschikbaar gesteld voor aardgasvrije wijken/energieloketten. Dit 
kan zorgen voor dekking van de kosten energietransitie in 2020 en 
2021. Eind 2020 wordt bekend of gemeenten een aanvullende 
structurele tegemoetkoming krijgen van de Rijksoverheid voor het 
uitvoeren van het Klimaatakkoord. Dit zou dan per 2022 worden 
verwerkt in de Rijksbegroting.  
Proces: In mei wordt de impactanalyse met de Raad besproken. In 
juni wordt het programmadocument ter consultatie voorgelegd aan 
de Raad. Na het verwerken van de feedback wordt in september de 
Raad gevraagd om besluitvorming. Deze besluiten kunnen dan nog 
worden verwerkt in de begroting voor 2021.  
Resultaat: Ondanks de huidige coronacrisis zullen de 
Rijksdoelstellingen blijven staan. Door later te starten moeten we 
straks hetzelfde doen in minder tijd en missen we op dit moment 
koppelkansen in de omgevingsplanologie. Dit leidt tot onnodige 
extra kosten voor de gemeente. Bij de samenleving kan dit leiden 
tot verlies aan vertrouwen in de lokale overheid en draagvlak voor 
de onvermijdelijke klimaattransities. 

 
* Uitgeest huurt ODijmond in om uitvoering aan de energietransitie te geven. 

 

Programma Verdeel- Structurele

Klimaat sleutel kosten 2021 e.v. Incidentele kosten (concept)

2021 2022 2023 2024 2025

Bergen 32,69% € 179.795 € 111.146 € 169.988 € 222.292 € 277.865 € 326.900

Uitgeest* 11,65% € 64.075 € 39.610 € 60.580 € 79.220 € 99.025 € 116.500

Castricum 34,40% € 189.200 € 116.960 € 178.880 € 233.920 € 292.400 € 344.000

Heiloo 21,26% € 116.930 € 72.284 € 110.552 € 144.568 € 180.710 € 212.600

Totaal 100% € 550.000 € 340.000 € 520.000 € 680.000 € 850.000 € 1.000.000
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Het college heeft in bijgaande kadernota de ambtelijke inzet voor de 
‘klimaat opgave’ als pm-post opgenomen, omdat er op dit moment 
geen zicht is op een mogelijke bijdrage van het rijk of een andere 
dekkingsbron (bijv. energiebedrijven).  
 
57. Wijziging bijdrage Omgevingsdienst (structureel) 
Het DB van de OD NHN heeft de kadernota 2021 vastgesteld. Als 
gevolg hiervan wijzigen de bedragen voor de jaarlijkse bijdrage. Dit 
levert een structureel voordeel op van oplopend van € 3.000 in 2021 
tot structureel € 42.000 vanaf 2023. 
 
58. Kosten monitoring grondwater Kortenaersplantsoen (structureel) 
De gemeente Castricum heeft per abuis na sanering van een 
olietank op het Kortenaersplantsoen geen monitoring toegepast. De 
provincie was daarom voornemens om bestuursdwang toe te 
passen. Er is per direct een offerte opgevraagd, zodat nog dit jaar 
kan worden gestart met de monitoring. Kosten € 1.000 structureel. 
 
59. Advieskosten (grond)verkopen (incidenteel) 
Geraamd zijn extra advieskosten en advocaatkosten (€ 15.000) 
i.v.m. de aankoop kerk en taxatiewerkzaamheden Antoniusschool. 
 
60. Kosten areaaluitbreiding groen (structureel) 
Met de areaaluitbreiding aan de Magnolialint is een structureel 
bedrag gemoeid van € 6.000. 
 
61. Schoonmaak urinoir (structureel) 
Het pop-up toilet op het dorpspleintje moet periodiek worden 
schoongemaakt. Tot op heden niet begroot. De structurele lasten 
bedragen € 8.000 
 
62. Budget voor opruimen slootvuil (structureel) 
Budget benodigd voor opruimen slootvuil n.a.v. overname 
hoogheemraadschap. Dat was niet eerder begroot. De structurele 
lasten bedragen € 10.000. 

63. Maaien sportvelden (structureel) 
Maai- en schouwwerkzaamheden areaal rondom sportvelden is in 
het verleden nooit meegenomen in budget. De structurele lasten 
bedragen € 3.000 
 
64. Kosten inhuur t.b.v. toezicht maaien en schouwen (structureel) 
Er wordt toezicht ingehuurd voor maaien en schouwen dit is niet 
eerder begroot. De structurele lasten bedragen € 11.000 
 
65. Kosten bestrijding eikenprocessierups (structureel) 
In 2019 is Nederland geconfronteerd met een exponentiele 
toename van overlast door de eikenprocessierups. Voornamelijk 
een warmer klimaat is een oorzaak voor de toename. Binnen de 
BUCH-gemeenten wordt de bestrijding van de rups in 2020 
gemeenschappelijk opgepakt door de inhuur van specialistische 
bedrijven. Het betreft hier een inschatting op basis van ervaringen 
van afgelopen jaar. Structurele lasten € 5.000 
 
66. Ophoging budget beschoeiingen (structureel) 
Het bestaande budget is niet toereikend om substantiële stukken 
beschoeiing te kunnen vervangen. De extra structureel benodigde 
middelen bedragen € 30.000 
 
67. Uitvoering Fietsbeleidsplan 2020-2023 
Op 19 mei 2020 komt het fietsbeleidsplan 2020-2023 aan de orde in 
de raad. In de huidige meerjarenbegroting is rekening gehouden 
met drie jaarlijkse investeringsbedragen van € 330.000 (2020, 2021 
en 2022), met een daarbij behorende jaarlijkse kapitaallast. 
 
In de uitvoeringsagenda van het fietsbeleidsplan zijn echter niet 
alleen investeringen opgenomen. Het investeringsvolume is in 
totaliteit lager (€ 610.000) en gespreid over de jaren 2020 tot en met 
2023. Aanpassing van het investeringsvolume levert een structurele 
lager kapitaallast op (ong. -/- € 27.500 in 2024). 
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Naast investeringen zijn er in het Fietsbeleidsplan 2020-2023 ook  
exploitatiekosten opgenomen. Bijvoorbeeld voor onderzoek, 
fietspromotie en educatie, etc. Voor de periode 2020-2023 gaat het 
om een totaalbedrag van € 120.000. Wij stellen voor deze 
exploitatiekosten te dekken uit de algemene reserve, label 
‘uitvoering raadsprogramma’. 
 
In deze 1e financiële rapportage 2020 worden de effecten van het 
fietsbeleidsplan meegenomen. De kosten voor het fietsbeleid na 
2023 zijn nog niet bekend.  
 
68. Algemene uitkering (structureel) 
Effect opschalingskorting door toevoeging nieuw meerjaren-jaar op 
algemene uitkering 
De algemene uitkering stond opgenomen tot 2024. Door de 
zogenaamde opschalingskorting is de algemene uitkering in 2024 
lager dan in 2023 (-/- € 208.000).  
Deze opschalingskorting heeft het Rijk genomen ten tijde van de 
(banken)crisis. Het is een korting op het gemeentefonds i.v.m. 
veronderstelde opschalingsvoordelen. De reikwijdte van deze 
maatregel loopt door tot 2025. In het nieuwe meerjaren-jaar 2024 
wordt het effect 2024 zichtbaar. 
 
Effect inflatie algemene uitkering door toevoeging nieuw meerjaren-
jaar 
De algemene uitkering in 2024 stijgt als gevolg van inflatie t.o.v. 
2023 (+ € 1.255.000). 
 
69. Ophoging stelpost t.b.v. inflatie 2024 (structureel).  
De algemene uitkering in 2024 stijgt als gevolg van inflatie t.o.v. 
2023 (zie ook item 68). Ook wordt rekening gehouden met een 
hogere ozb-opbrengst in deze kadernota (zie item 71). 
Een bedrag van ruim € 1,366 mln. wordt opgenomen om de stijging 
van de kosten in 2024 t.o.v. 2023 op te vangen. 
 

70. Ontvangen rente SVn (structureel) 
De ontvangen rente van de SVn (€ 17.000) structureel levert een 
voordeel op die tot dusver niet werd begroot.  
 
71. Hogere ozb 2024 i.v.m. inflatie 
In de huidige meerjarenbegroting wordt jaarlijks de ozb-opbrengst 
opgehoogd in verband met de inflatie. In 2024 levert dit t.o.v. 2023 
een extra opbrengst op van ongeveer € 111.000.  
 
72. Inspecties op elektrische installaties (structureel) 
O.b.v. nieuwe wetgeving als installatieverantwoordelijke worden er 
inspecties uitgevoerd op elektrische installaties. De structurele 
lasten worden ingeschat op € 24.000 
 
73. Opbrengsten huren/pachten 
Het huidige budget is structureel niet toereikend, dit is gebleken uit 
de analyse van de jaarrekening 2019. Voor het jaar 2020 een extra 
last van € 18.000, structureel bedraagt dit € 2.000 
 
74. Digitale toegankelijkheid /aanpassen website i.v.m. beperkten 
Per september 2020 zal de website van de gemeente aan de wet 
op de digitale toegankelijkheid moeten voldoen. Voor apps geldt de 
datum van september 2021. Voor meer informatie: 
www.drempelvrij.nl. De werkorganisatie zorgt voor de uitvoering. 
Onbekend is of dit extra gemeentelijke kosten met zich mee gaat 
brengen. Vooralsnog daarom op p.m. geraamd. 
 
75. Ontwikkelbudget programma Dienstverlening (structureel) 
Programma Nieuw Tij - Doorontwikkeling van de dienstverlening; 
met acties uit de 3 ontwikkellijnen van de 3 thema's van Nieuw TIj, 
Dienstverlening, Communicatie en Participatie. Met als acties 
bijvoorbeeld het uitvoeren van klantreizen, 
klanttevredenheidsmetingen, het opzetten van een vangnet voor 
mensen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van zaken 
(en/of niet digitaal vaardig zijn), onderzoeken naar mogelijkheden 

http://www.drempelvrij.nl/
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van live chat en chatbots (om bijvoorbeeld verhuizingen door te 
geven, landelijke ontwikkeling). Structureel € 33.000 m.i.v. 2021. 
 
Programma Nieuw Tij - Thema Informatie: Met ontwikkellijnen voor 
het analyseren en beheren van data. Zodat het eenvoudig 
raadpleegbaar en beschikbaar is voor het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. En de inwoner en ondernemer de 
regie kunnen voeren op hun eigen gegevens. 
Deze ontwikkellijnen vragen om (extra), niet binnen de BUCH 
begrote, inzet van personeel. Middels deze middelen wordt handen 
en voeten gegeven aan deze extra personele inzet t.b.v. een 
datateam. Structureel € 95.000 m.i.v. 2021. 
 
Het college zal met uw raad in gesprek gaan om te bezien of uw 
raad hiervoor extra middelen beschikbaar wilt stellen. Vooralsnog 
ramen wij deze lasten niet. 
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5. INVESTERINGEN 
 
 
2020 
Verhoging investeringskrediet Stationsgebied (van – netto - 
€ 1.140.000 naar € 1.420.000)  
Zie item 20 (op pagina 24) 
 
Trap Bad Noord (€ 12.000) 
Zie item 51 (op pagina 27). 
 
Nieuwe vuilnisbakken strand (€ 20.000) 
Zie item 51 (op pagina 27). 
 
Vervanging fietsenstalling strand (€ 15.000) 
Zie item 51 (op pagina 27). 
 
2021 
IKC-Oost (Klimop/Visser ’t Hooft) (€ 5,2 mln.) 
Zie item 9 (op pagina 21). 
 
Strandvoertuig (€ 93.000) 
Zie item 44 (op pagina 27). 
 
Verhoging investeringskrediet Strandpost (van € 200.000 naar 
€ 320.000) 
Zie item 44 (op pagina 27). 
 
Duurzame bestrating vv Limmen (€ 12.000) 
Zie item 37 (op pagina 26). 
 
 
Meubilair raadzaal (€ 90.000)  
Zie item 34 (op pagina 26). 

 
 
2022 
Vervanging ballenvangers Vitesse (€ 15.000) 
Zie item 37 (op pagina 26). 
 
2020-2022 
Knelpunten fietsbeleidsplan (van 3x € 330.000 in 2020-2021-2022 
naar € 275.000 (2020), € 95.000 (2021), € 170.000 (2022) en 
€ 70.000 (2023) 
Zie item 67 (op pagina 29) 
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6. ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

 
 
 
 

Naam reserve Stand per Toevoe- Toevoe- Storting Onttrek- Raad Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrekking Stand per Toevoe- Onttrekking Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per

31-12-2019 ging ging 1e fir.'20 king 19-12-19 / king 31-12-2020 ging king KN 2021 31-12-2021 ging prim.begr. 31-12-2022 ging prim.begr. 31-12-2023 ging king 31-12-2024

(verw acht) prim.begr. i.v.m. Enecoopbr/ prim.begr. 19-5-2020 2020 ivm (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. 2022 en (verw acht) prim.begr. 2023 en (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht)

JR 2019 2020 JR 2019 herstelfds 2020 en 1e fir.'20 JR 2019 2021 2021 2022 KN 2021 2023 KN 2021 2024 2024

Algemene reserve 9.540.186 23.321.601 253.271 753.360 721.379 31.133.777 2.205.000 194.000 28.734.777 71.000 28.663.777 28.000 28.635.777 28.635.777

Reserve Opbrengst Bouw fondsaandelen 2.530.041 2.530.041 2.530.041 2.530.041 2.530.041 2.530.041

Algemene reserve grondbedrijf 1.098.578 0 1.098.578 0 1.098.578 1.098.578 1.098.578 1.098.578

13.168.805 0 0 23.321.601 253.271 753.360 721.379 34.762.396 0 2.205.000 32.363.396 0 71.000 32.292.396 0 28.000 32.264.396 0 0 32.264.396

Gebouw  brandw eer Limmen (dek.kap.last) 84.860 2.500 5.900 81.460 2.400 5.800 78.060 2.300 5.700 74.660 2.200 5.600 71.260 2.100 5.500 67.860

Res. Museum Limmen (dek.kap.last) 22.624 3.300 19.324 3.300 16.024 3.200 12.824 3.100 9.724 3.000 6.724

Verbouw .Rembrandtschool (dek.kap.last) 71.151 2.200 6.100 67.251 2.000 6.000 63.251 1.900 5.900 59.251 1.800 5.700 55.351 1.700 5.600 51.451

Uitgaven kunstgras (dek. Kap.last) 317.303 9.500 40.300 286.503 8.600 27.800 267.303 8.000 27.200 248.103 7.400 26.600 228.903 6.900 19.100 216.703

Reserve Gemeentelijke taak onderw ijshuisv. 564.273 51.200 185.000 35.291 292.782 91.200 201.582 91.200 110.382 40.000 70.382 70.382

Reserve Invest. Helmgras (dek.kap.last) 676.880 20.300 58.300 638.880 19.200 57.200 600.880 18.000 56.100 562.780 16.900 54.900 524.780 15.700 53.800 486.680

Reserve Behoud Voorzieningen 253.481 253.481 253.481 253.481 253.481 253.481

Reserve Participatie 142.387 0 0 142.387 0 0 142.387 142.387 142.387 142.387

Reserve WMO en Jeugdtaken 1.528.106 135.477 1.392.629 0 0 0 0 0

Fonds sociale w oningbouw  (vh egalisatieres. GB) 554.537 554.537 554.537 554.537 554.537 554.537

Reserve afvalstoffenheffing 16.022 16.022 16.022 16.022 16.022 16.022

Reserve Duurzaamheidsprojecten 48.260 160.000 160.000 46.258 2.002 190.000 190.000 2.002 220.000 220.000 2.002 250.000 250.000 2.002 250.000 250.000 2.002

Gebouw  gem.w erken Limmen (dek.kap.last) 210.140 6.300 14.700 201.740 6.100 14.500 193.340 5.800 14.200 184.940 5.500 13.900 176.540 5.300 13.700 168.140

Reserve Parkeren 148.969 145.000 293.969 293.969 293.969 293.969 293.969

Reserve Groenbeheerfonds 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserve Groot ond./verv. kap.goed. Openb.Ruimte 344.600 100.000 244.600 244.600 244.600 244.600 244.600

Reserve Precariobelasting 360.000 360.000 720.000 480.000 1.200.000 480.000 720.000 360.000 360.000 238.000 122.000

Reserve KEC 2014-2018 63.232 8.788 72.020 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 'Herstel economie' 576.000 576.000 0 0 0 0 0

Reserve Overloopbudgetten 238.442 1.033.284 1.271.726 0 0 0 0 0

5.645.266 560.800 1.187.072 576.000 575.277 2.153.629 1.425.295 3.814.937 708.300 395.800 4.127.437 256.000 903.500 3.479.937 283.800 759.800 3.003.937 281.700 588.700 2.696.937

TOTAAL RESERVES 18.814.071 560.800 1.187.072 23.897.601 828.548 2.906.989 2.146.674 38.577.333 708.300 2.600.800 36.490.833 256.000 974.500 35.772.333 283.800 787.800 35.268.333 281.700 588.700 34.961.333
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Algemene Reserve (label 'Reserve Raad')
In de algemene reserve is bij de Begroting 2019 (amendement 6) € 2.871.074 gestort, afkomstig van de reserve WMO en jeugdtaken.

Conform het amendement heeft dit bedrag het label "Reserve Raad".

Hierbij een overzicht van het verloop van deze reserve:

2019 2020 2021 2022 2023

Storting 2.871.074

Gebruikt voor:

Taskforce Wonen Rb 11 juli 2019 -160.000,00 160.000

Verplaatsing Strandpost KN 2020 -20.000,00 20.000

Omgevingsvisie KN 2020 -150.000,00 75.000 75.000

Bestemmingsplan Strand KN 2020 -75.000,00 15.000 30.000 30.000

Uitvoering Fietsbeleidsplan 2020-2023 KN 2021 -120.000,00 10.000 41.000 41.000 28.000

Opstellen IVVP KN 2021 -293.360,00 155.360 138.000

Natuurinclusief bouwen KN 2021 -15.000,00 15.000

Stikstofcoördinator KN 2021 -12.000,00 12.000

Saldo 2.025.714

De in de begroting 2019 aangegeven € 160.000 voor Taskforce Wonen is niet aangewend in 2019.

Het is dus nog beschikbaar.

Er kan/zal bij de Jaarrekening 2019 voorgesteld worden deze middelen beschikbaar te houden voor het beoogde doel.
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Naam voorziening Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per

31-12-2019 ging king 31-12-2020 ging king 31-12-2021 ging king 31-12-2022 ging king 31-12-2023 ging king 31-12-2024

(verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht) prim.begr. prim.begr. (verw acht)

JR 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024

Voorz. Pensioenen w ethouders 1.829.885 110.000 33.400 1.906.485 110.000 37.800 1.978.685 110.000 37.800 2.050.885 110.000 37.900 2.122.985 110.000 38.700 2.194.285

Voorz. Wachtgeld w ethouders 308.123 86.101 222.022 0 17.132 204.890 204.890 204.890 204.890

Voorz. Nog te maken kst grondexploitaties 63.236 63.236 63.236 63.236 63.236 63.236

Voorz. Rijksw eg 0 0 0 0 0 0

Voorziening Groot onderhoud pontveren 116.580 19.460 136.040 19.460 155.500 19.460 174.960 19.460 194.420 19.460 213.880

Voorz. Beheersnotitie onderh. Sportcompl. 37.621 37.621 37.621 37.621 37.621 37.621

Voorziening Parkeren 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Voorziening Watercompensatie 21.875 21.875 21.875 21.875 21.875 21.875

Voorziening Bovenw ijks 71.898 71.898 71.898 71.898 71.898 71.898

Voorziening Uitbreiding Het Kruispunt 128.052 5.821 122.232 5.821 116.411 5.821 110.591 5.821 104.770 5.821 98.950

Afkoopsommen graven 1.325.229 311.205 1.014.024 112.580 901.444 103.982 797.462 94.773 702.689 85.700 616.989

Voorz. Zw erfafval 28.679 28.679 28.679 28.679 28.679 28.679

Voorziening Riolering 6.111.412 627.040 6.738.452 598.040 7.336.492 661.579 7.998.071 734.494 8.732.565 734.494 9.467.059

TOTAAL VOORZIENINGEN 10.067.590 756.500 436.527 10.387.564 727.500 173.333 10.941.731 791.039 147.603 11.585.168 863.954 138.494 12.310.628 863.954 130.221 13.044.362
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7. BIJLAGE MUTATIES BIJDRAGE GR WERKORGANISATIE BUCH 
 
 
 

bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024

Mutatie bijdrage GR Werkorganisatie BUCH -32 -315 -642 -1.001 -1.149

Verklaring:

Effect overgang budget Schulink (= sociaal domein abonnement, geen BUCH) -32 0 0 0 0

Toename kosten van maatwerk-taken (extra handhaving) 0 -10 -14 -21 -28

Verduurzaming wagenpark 0 -12 -9 -14 -14

Extra bijdrage inkoop (verschil vrijval Rijk - bijdr. BUCH) 0 -24 -19 -13 -33

Taakstelling (opname raming gemeente Castricum versus uitwerking BUCH) 0 156 -18 -176 -174

Actualisatie indexatie kosten loonsom 0 -33 -186 -389 -985

Actualisatie indexatie overige loongerelateerde zaken 0 -32 -49 -69 -115

Actualisatie indexatie overige budgetten 0 -18 -7 -9 -52

Actualisatie indexatie inkomstenbudgetten 0 3 5 8 13

Mutatie kapitaalslasten 0 10 -40 -54 -93

Piket vergoeding veiligheidsregio NHN 0 10 10 11 11

Actualisering raming werkelijke rente 0 17 17 17 17

Wet elektronische publicaties (Wep) 0 -3 0 0 0

Formatie Facilitair Medewerker 0 -30 0 0 0

Dienst klantcontact tevredenheid onderzoeken 0 -4 -2 -2 0

Grotere afname bij A2 24 uur telefoondienst 0 -2 -2 -2 -3

Vernieuwde contracten gazonmaaien 0 -6 -6 -6 -6

Aframen budget blauwe diesel staat op 6570010 0 9 9 9 9

Verhoging kosten verzekering wagenpark 0 -7 -7 -7 -7

Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijk taken BAG/DBT/BRO 0 -61 -62 -64 -66

Noodzakelijk formatie digitale dienstverlening 0 -107 -110 -64 -66

Formatie om wettelijke privacy taken en gegevens beveiliging op een voldoende niveau uit de kunnen voeren 0 -36 -37 -38 -39

Extra budget informatiebeveiliging BV03: Weerbare IT omgeving 0 -14 -14 -14 -14

Onderhoud ICT 0 -121 -101 -103 -105

Inzet stelpost inflatie 0 0 0 0 600

Afrondingsverschil 0 0 0 0 0

Totaal verklaard -32 -315 -642 -1.001 -1.149
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BEGROTINGSWIJZIGING 1E FIRAP 2020                                        
(bedragen x € 1.000) 
 

 

Programma Programmaonderdeel Lasten V/N Baten V/N Lasten V/N Baten V/N Lasten V/N Baten V/N Lasten V/N Baten V/N Lasten V/N Baten V/N

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 58 N -33 N 194 N 6 V 195 N 8 V 192 N -1 N 186 N -26 N

b. Samen leven 6.416 N 2.629 V 2.776 N -118 N 3.079 N -118 N 3.196 N -118 N 3.192 N -118 N

c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Een veilige gemeente 5 N -5 N 2 N -5 N 13 N -5 N -2 V -5 N 47 N -5 N

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 126 N 13 V 168 N 18 V 156 N 18 V 156 N 18 V 157 N 18 V

b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Een bereikbare gemeente 111 N 0 152 N 0 14 N 0 14 N 0 14 N 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 42 N -151 N 98 N 50 V 87 N -150 N 95 N -150 N 104 N 50 V

b. Duurzaamheid en milieu 282 N 79 V -31 V -55 N -50 V -55 N -69 V -55 N -69 V -55 N

c. Beheer en Onderhoud 240 N 4 V 342 N 6 V 324 N 6 V 299 N 6 V 277 N 6 V

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente 775 N 22.754 V 189 N 437 V 536 N 687 V 901 N -233 N 2.357 N 1.175 V

Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) 8.056 N 25.292 V 3.890 N 340 V 4.354 N 392 V 4.783 N -537 N 6.267 N 1.046 V

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) -17.236 V 3.550 N 3.962 N 5.320 N 5.221 N

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Samen leven 0 1.488 V 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Een veilige gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Een bereikbare gemeente 0 155 V 0 138 V 0 0 0 0 0 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 0 0 0 15 V 0 0 0 0 0 0

b. Duurzaamheid en milieu 0 12 V 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Beheer en Onderhoud 0 10 V 0 41 V 0 41 V 0 28 V 0 0

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente 23.322 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal reserves 23.322 N 1.665 V 0 194 V 0 41 V 0 28 V 0 0

Totaal effect bestemming reserves 21.657 N -194 V -41 V -28 V 0

Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming ) 31.378 N 26.957 V 3.890 N 534 V 4.354 N 433 V 4.783 N -509 N 6.267 N 1.046 V

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming) 4.421 N 3.356 N 3.921 N 5.292 N 5.221 N

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter,

2024

mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves

2020 2021 2022 2023
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RAADSBESLUIT 1E FIRAP 2020 
 
De raad van de gemeente Castricum; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2019 
 
Besluit: 
 

1. De Begroting 2020 in overeenstemming te brengen met deze 1e FIRAP 2020;  
2. Akkoord te gaan met de investeringen 2020 conform pagina 32 van de 1e FIRAP 2020/Kadernota 2021. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 25 juni 2020 
 
 
 
 
de griffier,         de voorzitter. 
mw. mr. V. Hornstra        drs. A. Mans  
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RAADSBESLUIT KADERNOTA 2021 
 
 

De raad van de gemeente Castricum; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020 
 
Besluit: 
 
Kennis te nemen van de Kadernota 2021 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief 2021-2024 als kader voor de Begroting 2021 
(inclusief meerjaren investeringen) 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 25 juni 2020 
 
 
 
 
de griffier,         de voorzitter. 
mw. mr. V. Hornstra        drs. A. Mans 
 


