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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 15 FEBRUARI 2018 
 
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 15 februari 2018. 
 
Aanwezig:  
dhr. Balke (D66), dhr. Beems (CKenG), mw. Borsboom (D66), dhr. Branderhorst (CDA), dhr. 
Castricum (Fractie Castricum), dhr. Dekker (VVD), dhr. Ebels (D66), mw. El Ouni (D66), dhr. 
F. de Haan (VVD), dhr. R. de Haan (De VrijeLijst), mw. Hes (VVD), Husslage (SP), dhr. Laan 
(GDB), mw. Kooter (SP), mw. Lutke Schipholt (GroenLinks), dhr. Van Ooijen (PvdA), mw. 
Ruijmgaart (VVD), mw. Van der Veen (PvdA), mw. Veldt (CDA), dhr. Veldt (CKenG), dhr. 
Waterman (GroenLinks), dhr. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: dhr. Sterken (GDB) 
 
Aanwezige leden college: dhr. Rood (VVD), dhr. Steeman (D66), dhr. Swart (CDA),  
dhr. Schijf (GDB) 
 
Voorzitter: dhr. Mans 
Griffier: mw. Hornstra 
 

A  Beleidsplan Schuldhulpverlening 

  De raad heeft unaniem besloten:  

Het beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021 vast te stellen. 
 

B  Wijziging exploitatieplan Limmen - Zandzoom 

  De raad heeft unaniem besloten: 

1. de ‘nota zienswijzen en wijzigingen’ vaststellen;  
2. het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, vierde herziening’ 

NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-VE04 gewijzigd vast te stellen, waarbij het 
kruispunt Rijksweg – Visweg geen onderdeel meer van uitmaakt. 

 

C  Motie onafhankelijke klachtenregistratie (GroenLinks, D66, De VrijeLijst) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 
Draagt het college op: 
 

 de raad voor de kadernota in 2018 een voorstel te doen voor een 

onafhankelijk systeem van klachtenregistratie, en –rapportage in het 

sociaal domein, 

 dit systeem op te nemen in de voorwaarden van de aanbestedingen in het 

sociaal domein en bij het gemeentelijke contractbeheer voor het sociaal 

domein, 

 deze registratie door de onafhankelijke instantie te (laten) anonimiseren 

voor de raad en het college voor presentatie. 

Voor: CKenG(2), SP(2), Fractie Castricum(1), D66(4), PvdA(2), De VrijeLijst(1), 
GroenLinks(2) 
Tegen: CDA(3), GDB(1), VVD(4) 
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D  Wijzigingsverordening sociaal domein incl. amendement 

  Amendement afschaffen eigen bijdrage schoonmaakondersteuning inkomens tot 
120% van het sociaal minimum (GroenLinks, D66, PvdA, CKenG, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 
 
de tekst van Artikel I, onderdeel B van het raadsbesluit, zodanig te wijzigen dat bij 
2a. het volgende komt te staan: 
 

“€ 0 per uur bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;”, 
 
en bij Artikel I, 2b.: 
 

“€ 12,37 per uur bij een inkomen boven 120% van het sociaal minimum.”, 
 
aan Artikel I van het raadsbesluit een onderdeel H toe te voegen, luidend:  
 

“Aan Artikel I lid 3 een sub n toe te voegen dat als volgt komt te luiden: 

n. sociaal minimum: de bijstandsnorm conform de op het moment van 
toewijzing geldende normen* van het Ministerie van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid.”, 

 
Artikel II van het raadsbesluit, onderdeel A, komt door bovenstaande toevoeging 
te luiden: 

 
Artikel I, onder A, B, C, E, F, G en H treedt in werking met ingang van de dag na 
bekendmaking. 
 
Voor: CKenG(2), SP(2), Fractie Castricum(1), D66(4), PvdA(2), De VrijeLijst(1), 
GroenLinks(2) 
Tegen: CDA(3), GDB(1), VVD(4) 

  Voorstel  

  De raad besluit met inachtneming van het aangenomen amendement: 
 
De wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Castricum 2017 vast 
te stellen. 
 
Voor: Voor: CKenG(2), SP(2), Fractie Castricum(1), D66(4), PvdA(2), De 
VrijeLijst(1), GroenLinks(2), CDA(3), GDB(1) 
Tegen: VVD(4) 

E  Vaststellen bestemmingsplan eerste partiele herziening bestemmingsplan 
Castricum Centrum t.b.v. de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum 
Geesterduin 

  De raad heeft het volgende besloten 
 
1. Het bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening Castricum – Centrum’ in 

Castricum inclusief de Reactienota vooroverleg met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-VS01 vast te stellen. 

2. De digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam o_ NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-VS01 vast te stellen 
als ondergrond. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Eerste partiële herziening Castricum -  Centrum’. 

 
Voor: CKenG(2), SP(2), Fractie Castricum(1), D66(4), PvdA(2), De VrijeLijst(1), 
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VVD(4), CDA(3), GDB(1) 
Tegen: GroenLinks (2) 

 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
 
de griffier        de  voorzitter  
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.  


