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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 1 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 1 februari 2018. 
 
Aanwezig:  
dhr. Balke (D66), dhr. Beems (CKenG), mw. Borsboom (D66), 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), 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. Castricum (Fractie Castricum) en 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  Hoofdlijnen kadernota Zanderij incl. moties en amendementen 

  Amendement het voorgestelde besluit om in te stemmen met de Notitie 
hoofdlijnen kadernota Zanderij Noord (PvdA, GroenLinks) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen 

Voorgestelde besluiten:   

  

1. kennis te van de notitie 'Hoofdlijnen Kadernota Zanderij Noord';  

  

2. Het door het College voorstelde besluit 1 als volgt te wijzigen:  

  

Oud:  

'De in de notitie genoemde hoofdlijnen voor de op te stelle kadernota  

Zanderij Noord, vast te stellen'   

  

Nieuw:   

'De in de notitie genoemde hoofdlijnen voor de op te stellen kadernota Zanderij 
Noord vast te stellen, met dien verstande dat de hoofdlijnen 1, 6 en 7 als volgt 
worden aangepast.  
  
Hoofdlijn 1  
 Oud:   
Het landschap van de Zanderij Noord dient open te blijven en te worden 
gevrijwaard van versnippering en verrommeling. Het zicht vanuit het oostelijk deel 
van het gebied op de bestaande duinen moet behouden blijven  
  
Nieuw:  
Het landschap van de Zanderij Noord dient open te blijven en te worden 
gevrijwaard van versnippering en verrommeling. Het zicht zowel vanuit het dorp 
(zoals Mient, Vinkenbaan en NS-station) als vanuit het gebied op de bestaande 
duinen moet behouden blijven.   
 
Hoofdlijn 6  
 Oud:   
Bestaande fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten zoveel 
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mogelijk worden gebruikt en behouden  
  
Nieuw:  
Bestaande fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten worden 
gebruikt en behouden  
  
Hoofdlijn 7  
 Oud:  
Bouwmogelijkheden blijven in principe beperkt tot wat nu is toegestaan volgens 
het huidige bestemmingsplan.   
  
Nieuw:  
Bouwmogelijkheden blijven beperkt tot wat is toegestaan volgens het 
bestemmingsplan.'  
  
3.  Het door het College voorstelde besluit 2 als volgt te wijzigen:  
 Oud:  

Aan het College opdracht te geven de kaders nader uit te werken, met inbegrip 
van de financiering van de gebiedsontwikkeling  
  

Nieuw:   

- aan het College opdracht te geven deze hoofdlijnen nader uit te werken in 
kaders en mogelijke eindbeelden;  

- dit met inbegrip van de financieringsmogelijkheden van een ruime en 
duurzame uitbreiding van de natuurontwikkeling, waarbij in principe geen 
financieringsmogelijkheden worden uitgesloten,  

- en het resultaat kwalitatieve versterking van de natuur en het 
landschappelijk karakter van het gebied is.  

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

  Amendement diverse regelingen (GroenLinks, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen 

 
1) In hoofdstuk 3 aan punt f (gemeentelijke vereveningsregeling) toe te voegen: 
Voor zover financiering van natuurontwikkeling door het bouwen van bebouwing 
gewenst zou kunnen zijn kan compenserende bebouwing alleen buiten het open 
te houden gebied van Zanderij Noord gerealiseerd worden.    

  
2) In hoofdstuk 3 aan punt e (Provinciale ruimte voor ruimteregeling) toe te 
voegen: Voor zover de ruimte voor ruimte regeling van toepassing is kan de 
vervangende bebouwing alleen buiten het open te houden gebied van de Zanderij 
Noord gerealiseerd worden.  

 
Voor: GroenLinks(2), SP(2), PvdA(2) 

Tegen: CKenG(2), D66(4), De VrijeLijst(1), CDA(3), GDB(1), VVD(4) 

 

 

 

  Amendement financieringsmogelijkheden (GroenLinks, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen 

 

De tekst van “Hoofdlijnen Kadernota Zanderij Noord” de tekst onder: 3.1 
Financiering te beginnen met de volgende aanvullende zin:    



 

 3 

  

“De voorkeur voor financiering van natuurontwikkeling op de Zanderij gaat uit naar 

het zoeken naar- en gebruik maken van regionale, landelijke en Europese 

fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor natuurontwikkeling, waarvan 

hieronder een aantal voorbeelden staan.”  

 
Voor: GroenLinks(2), SP(2), PvdA(2), D66(4) 

Tegen: CKenG(2), De VrijeLijst(1), CDA(3), GDB(1), VVD(4) 
 

  Amendement bij hoofdlijnen 2 en 6 (GDB) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen 

 
Besluit:   
  

1. Bij hoofdlijn 2: in de begeleidende tekst toevoegen: Als poort naar de 
duinen dient het station van Castricum te beschikken over voldoende 
faciliteiten daarvoor.  

  
2. Hoofdlijn 6: in de begeleidende tekst toevoegen: Ook het herstel van 

oude beeldbepalende elementen verdient aandacht,  zoals b.v. het weer 
zichtbaar maken van het oude treintrace.   

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

  Amendement fietsfaciliteiten (GDB) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 

 
Hoofdlijn 5: de tekst van deze hoofdlijn:   

 De bestaande weginfrastructuur voor autoverkeer wordt niet uitgebreid. Voor 

fietsers en wandelaars komen wel aanvullende paden,   

  

te wijzigen in:   

 De bestaande weginfrastructuur voor autoverkeer wordt niet uitgebreid. Voor 

fietsers en wandelaars komen wel aanvullende faciliteiten.   

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

  Voorstel 

  De raad besluit: 

 

1. De in de notitie genoemde hoofdlijnen voor de op te stellen kadernota 

Zanderij Noord, vast te stellen.  

2. Aan het college opdracht te geven de kaders nader uit te werken met 

inbegrip van de financiering van de gebiedsontwikkeling.  

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

  Motie financieringsmogelijkheden natuurontwikkeling (PvdA) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 

 

Draagt het College op:  met betrekking tot de financieringsmogelijkheden op dit 
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moment van de visieontwikkeling geen enkele optie uit te sluiten, zoals  huidige 

en eventueel toekomstige fondsen op het gebied van  natuurontwikkeling en 

duurzaamheid.  

  

Voor: PvdA(2), GroenLinks(2), SP (2) 

Tegen: CKenG(2), D66(4), De VrijeLijst(1), CDA(3), GDB(1), VVD(4),  

  Motie voorgestelde besluit om in te stemmen met de  
Notitie hoofdlijnen kadernota Zanderij Noord (PvdA) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen 

 

Draagt het College op:   

  

- om in de nadere uitwerking van de hoofdlijnen en de aan Raad ter 
besluitvorming voor te leggen Kadernota (inclusief mogelijke eindbeelden 
en mogelijkheden van financiering) te streven naar een situatie die uitgaat 
van een ruime en duurzame uitbreiding van de natuurontwikkeling en een 
kwalitatieve versterking van de natuur en het landschappelijk karakter.   

 
- als mogelijke eindbeelden drie modellen voor natuur- en 

landschapontwikkeling aan de Raad voor te leggen. 
 

Voor: PvdA(2) 

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

 

B  Beschikbaar stellen budget uitvoering actieplan jongerenwerk incl. 
amendementen 

  Amendement inzet uren jongerenwerk (VVD, D66) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 

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  

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

  Amendement reserve sociaal domein (GroenLinks, SP)  
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  De raad heeft het volgende amendement aangenomen 

 

Besluit:   

  

het concept-besluit zodanig gewijzigd vast te stellen dat in beslispunt 3 'de 
Reserve Sociaal Domein' wordt vervangen door 'de Algemene Reserve'. 
 
Voor: GroenLinks(2), D66(4), VVD(4), CKenG(2), PvdA (2), SP (2),  
D0e VrijeLijst (1) 
Tegen: CDA(3), GDB(2) 

  Voorstel 

  De raad besluit: 
1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan jongerenwerk 2017-2019.   

2. In te stemmen met een urenuitbreiding van het jongerenwerk.   

3. De kosten voor 2018 via een begrotingswijziging te onttrekken uit de Reserve 

Sociaal Domein.    

4. In overleg te treden met Stichting Welzijn Castricum v.w.b. de kosten 2019 en 

de gemeenteraad hierover te informeren.   

 

Met inachtneming van het aangenomen amendement komt het besluit als volgt te 

luiden:  

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan jongerenwerk 2017-2019.   

2. In te stemmen met een urenuitbreiding van het jongerenwerk.   

3. De kosten voor 2018 via een begrotingswijziging te onttrekken uit de 

Algemene Reserve.    

4. In overleg te treden met Stichting Welzijn Castricum v.w.b. de kosten 2019 

en de gemeenteraad hierover te informeren.   

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

C  Rekenkameronderzoek Groen- en Bomenbeleid incl. amendement 

  Amendement geïntegreerd groen- en bomenbeleid (GroenLinks, D66) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 

 
in aanvulling op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie BUCH het 
college eveneens als aanbeveling mee te geven:  
 
Het groenbeleid en bomenbeleid en het beheer van beiden voortaan integraal als 
één beleidsonderwerp te benaderen en helder in concreet geformuleerde doelen 
aan te geven waarnaar men wil streven en dit uit te werken in een plan van 
aanpak. 
 
Voor: SP(2), D66(4), PvdA(2), GroenLinks(2), VVD(4) 
Tegen: CKenG(2), De VrijeLijst(1), CDA(3), GDB(1) 
 

  Amendement voorstel met platform (PvdA) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen 

 

Een beslispunt toe te voegen dat als volgt komt te luiden:  
Aan het college aanvullend de aanbeveling mee te geven om in samenwerking 
met het platform met een concreet voorstel te komen inclusief financiële 
onderbouwing zodat dit kan worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2019.  
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Voor: CKenG(2), SP(2), D66(4), PvdA(2), GroenLinks(2), VVD(4), De VrijeLijst(1) 
Tegen: CDA(3), GDB(1) 
 

  Voorstel 

  De raad besluit unaniem: 

 

1. Het onderzoek ‘Groen- en Bomenbeleid gemeente Castricum’ van de 

rekenkamercommissie BUCH alsmede de bestuurlijke reactie van het 

college van de gemeente Castricum ter kennisgeving aan te nemen;  

2. De aanbevelingen zoals verwoord op pagina 14 en 15 van het 

onderzoeksrapport over te nemen.  

 

Met inachtneming van de aangenomen amendementen komt het besluit als volgt 

te luiden: 

 

1. Het onderzoek ‘Groen- en Bomenbeleid gemeente Castricum’ van de 

rekenkamercommissie BUCH alsmede de bestuurlijke reactie van het 

college van de gemeente Castricum ter kennisgeving aan te nemen;  

2. De aanbevelingen zoals verwoord op pagina 14 en 15 van het 

onderzoeksrapport over te nemen;  

3. In aanvulling op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie BUCH 

het college eveneens als aanbeveling mee te geven: Het groenbeleid en 

bomenbeleid en het beheer van beiden voortaan integraal als één 

beleidsonderwerp te benaderen en helder in concreet geformuleerde 

doelen aan te geven waarnaar men wil streven en dit uit te werken in een 

plan van aanpak; 

4. Aan het college aanvullend de aanbeveling mee te geven om in 

samenwerking met het platform met een concreet voorstel te komen 

inclusief financiële onderbouwing zodat dit kan worden meegenomen bij 

de voorjaarsnota 2019. 

 

D  Wijziging van de GR Veiligheidsregio NHN 

  De raad besluit: 
Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast 
te stellen.  
 
Voor: CKenG(2), SP(2), D66(4), PvdA(2), De VrijeLijst(1), GroenLinks(2), CDA(3), 
GDB(1) 
Tegen: VVD(4) 
  

E  Notitie NHN grip op Gemeenschappelijke Regelingen 

  De raad besluit unaniem: 
de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen” vast te stellen, 
wat betekent dat de raad:  
  

1. gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar lichaam is 

ingesteld verzoekt om vanaf 1 januari 2019 jaarlijks uiterlijk 1 januari een 

kadernota met  financiële en beleidskaders met de onderwerpen als 

beschreven in bijlage 1 aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden 

uiterlijk 1 maart een zienswijze kunnen afgeven;  

2. de notitie “bestuursrapportages” (bijlage 2) vaststelt en als handreiking 

aanbiedt aan gemeenschappelijke regelingen;  

3. gemeenschappelijke regelingen verzoekt om vanaf 1 maart 2018 
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uitvoering te geven aan de uitgangspunten voor publicatie van agenda’s 

en bijbehorende stukken voor vergaderingen van het algemeen bestuur 

(bijlage 3);  

4. de uitgangspunten voor werkbezoeken vaststelt (bijlage 4);  

5. het onderzoeksvoorstel voor evaluaties van gemeenschappelijke 

regelingen vaststelt  

(bijlage 5);  
6. de uitgangspunten voor majeure beleidsprocessen van 

gemeenschappelijke regelingen vaststelt  en als handreiking aanbiedt aan 

gemeenschappelijke regelingen (bijlage 6);   

7. het college verzoekt om bij de eerstvolgende wijziging van een 

gemeenschappelijke regeling de gemeenschappelijke regeling in 

overeenstemming te brengen met de notitie “informatievoorziening 

gemeenschappelijke regelingen”;    

8. de griffier verzoekt om voorstellen te doen over hoe de raad lokaal en/of 

regionaal de aandacht voor gemeenschappelijke regelingen kan verdelen, 

rekening houdend met de profielen van de gemeenschappelijke 

regelingen;  

 

F  Samenstellen commissie geloofsbrieven 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. te benoemen tot lid van de commissie voor het onderzoek naar de 

geloofsbrieven t.b.v.  

de installatie van de raadsleden op 29 maart 2018:  
  

• dhr. F. R. (Fred) de Haan (VVD)   

• dhr. G. V. (Gerrit) Branderhorst (CDA)  

• dhr. D.J.G.M. (Dave) van Ooijen (PvdA)  

  

2. te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissie voor het onderzoek 

naar de geloofsbrieven t.b.v. de installatie van de raadsleden op 29 maart 

2018:  

  

• mw. D.C.J. (Divera) Borsboom (D66)  

  

G  Zienswijze Masterplan ICT RUD  

  De raad besluit unaniem: 
 
De volgende zienswijze af te geven aan het Dagelijks Bestuur van RUD NHN ten 
aanzien van de Kaderbrief 2019, eerste begrotingswijziging 2018 en Masterplan 
ICT van de RUD NHN: 

 
1. Het AB RUD NHN aan te bevelen om de aanbesteding Masterplan ICT 

tegen een fixed price uit te zetten. 
Beheersmaatregel: post onvoorzien van 10% opnemen. 
 

2. Het AB RUD NHN aan te bevelen om de verwachte positieve invloeden 
voortvloeiend uit de implementatie van het Masterplan ICT SMART 
inzichtelijk te maken. 
Beheersmaatregel: de genoemde voordelen op personeelsgebied 
SMART uitwerken waardoor het positieve effect meetbaar wordt. 
 

3. De RUD NHN te adviseren een strakke regie te voeren waardoor 
voortgang en of budget overschrijdingen worden voorkomen. 
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Beheersmaatregel: naast het uitvoeren tegen een fixed price de regie 
op de voortgang strak in de hand te houden. 
 

4. De RUD NHN te verzoeken de effecten op de kentallen kenbaar te 
maken 
Beheersmaatregel: de wijze van financiering (lumpsum of 
outputfinanciering) met voorrang verder uit te werken waardoor tijdig 
de invloed op de afzonderlijke bijdragen duidelijk wordt en hier op de 
daartoe geëigende weg dekking voor gevraagd kan worden. 

 

 
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.  


