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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 11 JULI 2019 
 
De Gemeentewet stelt dat de besluiten, die in een openbare vergadering worden genomen, 
openbaar gemaakt moeten worden. Hieronder treft u daarom een kort overzicht aan van de 
besluitvorming in de gemeenteraad van 11 juli 2019. 
 
Aanwezig:  
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Dhr. G. 
Brinkman (GroenLinks), Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum), Dhr. B.J.J. Dekker (GDB), 
Dhr. R.B. Dekker (VVD), dhr. H.J. Ebels (D66), Mw. M.A. El Ouni (D66), Dhr. J.R. van de 
Fliert (De VrijeLijst), Mw. A.H. Greuter (PvdA), Mw. M.A. Husslage (SP), Mw. H.G. Kelder 
(CKenG), Dhr. G. Krouwel (VVD), Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks), Dhr. A. de Rooij 
(VVD), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB)D, dhr. L. van Schoonhoven (Lijst van Schoonhoven), Dhr. 
J.M. Slot (VVD), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), W.G.M. Veldt (CKenG), dhr. A.F.H. Wellink 
(VVD),  Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. M. van Leeuwen (CDA), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) 
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. F. Binnendijk, dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 
  
Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. V.H. Hornstra 
 

A  Bestemmingsplan Skulper ’t Stet Akersloot 

  De raad besluit:  

 
1. Het bestemmingsplan ‘De Skulper’, inclusief de nota ‘Zienswijzen en 

ambtshalve wijzigingen’, met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPA17Stet17Skulper-VS01gewijzigd vaststellen waarbij voor 
de locatiebepaling gebruik is gemaakt van de ondergrond 
o_NL.IMRO.0383.BPA17Stet17Skulper-ON01.dxf; 

2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
3. Het beeldkwaliteitsplan, zoals beschreven in paragraaf 2.5.1. van de 

toelichting van bestemmingsplan De Skulper, vast te stellen en toe te voegen 
aan de Welstandsnota 2013. 

 
Voor: D66(2), GroenLinks(2), PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), GDB(2), De 
VrijeLijst(2), Fractie Van Schoonhoven(1) De leden Kelder en Beems van de 
fractie van CKenG(2), CDA(3), VVD(5) 
Tegen: Dhr. Veldt van CKenG(1) 

 

B  Bestemmingsplan Strandhuisjes 

  De raad besluit:  
 
1. Het bestemmingsplan 'Strandhuisjes te Castricum' met plan-

identificatienummer: NL.IMRO.0383.BPC17strandhuisjes-VS01 gewijzigd vast 
te stellen. 

2. De beantwoording van de zienswijzen vast te stellen, zoals verwoord in de 
'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Ontwerpbestemmingplan 
'Strandhuisjes'.' 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
'Strandhuisjes te Castricum'. 

4. De digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam o_NL.IMRO.0383.BPC17strandhuisjes-VS01 vast te stellen als 
ondergrond  
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Voor: D66(2), Forza! Castricum(1), GDB(2), De VrijeLijst(2), CKenG(3), Fractie 
Van Schoonhoven(1), CDA(3), VVD(5) 
Tegen: SP(1), GroenLinks(2), PvdA(1) 
 

C  Verordening rechtspositie 

  De raad besluit unaniem: 
 
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen. 

D  Motie Schiphol 

  De raad heeft de volgende motie verworpen:  
 
Verzoekt het college: 
 

 zich actief op te stellen in het belang van de inwoners van de gemeente 
Castricum om verdere groei van vliegbewegingen en de daarmee gepaard 
gaande overlast van Schiphol tegen te gaan; 

 om te bepleiten dat er in ieder geval tot minstens 2023 geen verdere groei 
van Schiphol plaatsvindt; 

 tevens te pleiten voor afschaffing van de nachtvluchten; 

 bovenstaande uitgangspunten en standpunten uit te dragen in de ORS. 
 
Voor: GroenLinks(2), SP(1), PvdA(1), Fractie Van Schoonhoven(1)  
Tegen: D66(2), VVD(5), CDA(3), De VrijeLijst(2), Forza! Castricum(1),  GDB(2), 
CKenG(3)  
 

E  Kaderstellend besluit 8 appartementen raadhuisweg 13 – 15 te Akersloot 

  De raad besluit unaniem:  
 
Het principeverzoek inclusief het beeldkwaliteitsplan vast te stellen als ruimtelijk 
kader voor het perceel Raadhuisweg 13-15 in Akersloot. 
 

F  Afzien van aanvraag experimenteren buiten de Participatiewet   

  De raad besluit: 
 
Geen aanvraag voor een experiment in het kader van het ‘Besluit experimenten 
Participatiewet’ in te dienen bij het Rijk.  
 
Voor: GroenLinks(2), Forza! Castricum(1), GDB(2), De VrijeLijst(2), Fractie Van 
Schoonhoven(1), CKenG(3), CDA(3), VVD(5), PvdA (1) 
Tegen: D66(2), SP(1) 
 

G  Moties inzake toekomst zwemvoorziening Castricum 

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen: 
 
Draagt het College op  
 

 De raad in de aanloop naar de Begroting 2020 een beknopt maar duidelijk 
overzicht voor te leggen, waarin de werkelijke kosten van het openhouden 
van zwembad de Witte Brug en de kosten die gemoeid zijn met het 
exploiteren van een nieuwe zwemvoorziening tot 2035 op 1:1 basis met 
elkaar worden vergeleken.  
 

 Inzichtelijk te maken hoe de werkelijke exploitatieresultaten zich per optie 
gedurende de komende 15 jaar, naar verwachting, zullen ontwikkelen;  
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 Een separaat, gespecificeerd overzicht samen te stellen van locatie-
gebonden kosten, zodat de raad zich bij per deelproject en per kostensoort 
een mening kan vormen of deze gewenst zijn en, indien dat het geval is, 
op welke wijze de financiering van deze deelprojecten en kosten zouden 
moeten plaatsvinden.    

 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen 
 
Draagt het College op  
 
Benchmark-onderzoek te doen door het consulteren van vergelijkbare gemeenten 

en de bevindingen hiervan uiterlijk aan het einde het zomerreces met de raad te 

delen.  

 

Voor: D66(2), GroenLinks(2), PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), GDB(2), 

Fractie Van Schoonhoven(1), CKenG(3), CDA(3), VVD(5) 

Tegen: De VrijeLijst(2) 

 

H  Bestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. Het bestemmingsplan ‘C.F. Smeetslaan 232’, inclusief de ‘nota 

overlegreacties’, met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPCFSmeetslaan232-VS01 vaststellen waarbij voor de 
locatiebepaling gebruik is gemaakt van de ondergrond 
o_NL.IMRO.0383.BPCFSmeetslaan232-VS01.dxf; 

2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
 

I  Taskforce wonen 

  De raad besluit: 
 

1. Voorafgaand aan de tweede firap 2019 een budget beschikbaar te stellen 
voor de dekking van de kosten voor de taskforce woningbouw 2019 van € 
160.000,-. 

2. Dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 
3. De kosten voor de jaren volgend op 2019 integraal af te wegen bij de 

Begroting 2020. 
 
Voor: CDA(3), VVD(5), CKenG(3), De VrijeLijst(2)  
Tegen: D66(2), SP(1), Forza! Castricum(1), PvdA(1), GDB (2) GroenLinks (2), 
Fractie van Schoonhoven (1) 
 

 
 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
 
de griffier        de  voorzitter  
mw. V. H. Hornstra       dhr. A Mans 
 
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De originele stukken zijn bindend. 
geluidsbestanden van raadsvergaderingen kunt u vinden op internet onder: Bestuurlijke 
informatie/agenda’s, voorstellen en besluiten.  
 
 


