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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 18 JANUARI 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 18 januari 2018. 
 
Aanwezig:  
dhr. Balke (D66), dhr. Beems (CKenG), mw. Borsboom (D66), dhr. Castricum (Fractie 
Castricum), dhr. Branderhorst (CDA), dhr. Dekker (VVD), dhr. Ebels (D66), mw. El Ouni 
(D66), dhr. F. de Haan (VVD), dhr. R. de Haan (De VrijeLijst), mw. Hes (VVD), dhr. Laan 
(GDB), mw. Kooter (SP), mw. Lutke Schipholt (GroenLinks), mw. Ruijmgaart (VVD), mw. Van 
der Veen (PvdA), mw. Veldt (CDA), dhr. Veldt (CKenG), dhr. Waterman (GroenLinks), dhr. 
Wilms (CDA) 
 
Afwezig: dhr. Sterken (GDB), Husslage (SP), dhr. Van Ooijen (PvdA) 
 
Aanwezige leden college: dhr. Rood (VVD), dhr. Steeman (D66), dhr. Swart (CDA), dhr. 
Schijf (GDB) 
 
Voorzitter: dhr. Mans 
Griffier: mw. Hornstra 
 

A  Motie Nederlandse vlag (Fractie Castricum) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Verzoekt het college 
 
stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de plenaire vergaderzaal van 
het Castricumse gemeentehuis de nationale vlag zichtbaar wordt gemaakt 
 
Voor: Fractie Castricum(1) 
Tegen: VVD(4), GDB(1), CDA(3), GroenLinks(2), De VrijeLijst(1), PvdA(1), 
D66(4), SP(1), CKenG(2) 
 

B  Beschikbaar stellen budget uitvoering actieplan jongerenwerk 

  Amendement bij beschikbaar stellen budget uitvoeringsplan actieplan 
jongerenwerk (VVD, D66) 

  De stemmen staken bij stemming over het volgende amendement: 
 
Besluit:  
 
Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
In te stemmen, gedurende de pilot, met een urenuitbreiding van 1 fte (t.w. 40 uur 
per week); 
 
Beslispunt 3 als volgt te wijzigingen: 
De kosten voor 2018 (t.w. € 75.000,-) via een begrotingswijziging te onttrekken uit 
de Algemene Reserve; 
 
Beslispunt 4 te schrappen en te vervangen door een nieuw beslispunt 4: 
1 jaar na de start van de pilot een evaluatie te houden op grond van objectieve 
criteria; 
 
En beslispunt 5:  
Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie een nieuw besluit te nemen m.b.t. 
de - alsdan gewenste of noodzakelijk geachte - uitbreiding van het 
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(ambulant)jongerenwerk; 
 
Voor: CKenG(2), D66(4), VVD(4) 
Tegen: SP(1), Fractie Castricum(1), PvdA(1), De VrijeLijst(1), GroenLinks(2), 
CDA(3), GDB(1) 
 

C  Wijzigingsverordening op de referendumverordening 

  De raad besluit unaniem: 
 
de volgende wijziging van de Referendumverordening vast te stellen. 
 
Artikel I 
Artikel 9, tweede lid, komt te luiden: 
2. Tevens stelt de raad een subsidieplafond vast voor subsidies aan de 

verzoekers van het referendum en aan maatschappelijke organisaties voor 
het organiseren van debat en publiciteit over het onderwerp waarop het 
referendum betrekking heeft. De raad bepaalt daarbij volgens welke 
verdeelsleutel het subsidieplafond over de groepen van 
subsidiegerechtigden wordt verdeeld en binnen welke periode aanvragen 
om subsidie kunnen worden ingediend.  

 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.  
 

D  Bekrachtiging geheimhouding stukken Eneco 

  De raad besluit unaniem: 
 

Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 

1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding te bekrachtigen 

ten aanzien van de volgende documenten: 

 

 het rapport ‘Bestuur en toezicht bij Eneco – rapportage vanuit 

aandeelhoudersperspectief’ d.d. 22 november 2017 / 20 december 2017), 

 de brief richting de raad van commissarissen van Eneco d.d. 20 december 

2017 van De Brauw Blackstone Westbroek 

 Toelichting Bestuur en Toezicht Eneco d.d. 22 december 2017  
 

  De raad besluit unaniem:  
 

Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 

2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding te bekrachtigen 

ten aanzien van het volgende document: 

 

 brief van de Aandeelhouderscommissie als reactie op de ‘Toelichting 

Bestuur en Toezicht Eneco’ 
 

 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
 
de griffier        de  voorzitter  
V. H. Hornstra        dhr. A Mans 
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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.  


