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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 24 MEI 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 24 mei 2018. 
 
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), Mw. M.A. El Ouni (D66), Mw. A.H. Greuter (PvdA), Dhr. R.A. de 
Haan (De VrijeLijst), Mw. M.A. Husslage (SP), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. G. Krouwel 
(VVD), Dhr. M. van Leeuwen (CDA), Mw. J.R.L.  Lutke Schipholt (GroenLinks), Dhr. A. de 
Rooij (VVD), Mw. J.I. Ruijmgaart (VVD), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. L. van Schoonhoven 
(CkenG), Dhr. J.M. Slot (VVD), Dhr. M.C. Steeman (D66), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), 
Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) 
 
Aanwezige leden college: dhr. Steeman (D66), dhr. Schijf (GDB) 
 
 
Voorzitter: dhr. Mans 
Griffier: mw. Hornstra 
 

A  Vaststellen raadsprogramma 

  De raad besluit unaniem: 

 

Het raadsprogramma vast te stellen. 
 

B  Vaststellen wethoudersprofielen 

  De raad besluit unaniem: 

 

De wethoudersprofielen vast te stellen.  

 

C  Principeverzoek voor het realiseren van een woning op het  

perceel Duinpad 3 

  De raad besluit unaniem: 

 

1. Het principeverzoek inclusief het beeldkwaliteitsplan vast te stellen als 
ruimtelijk kader voor het perceel Duinpad 3 in Castricum. 

2. Positief te staan tegenover de ontwikkeling van de geplande woning op het 
perceel Duinpad 3. 

 

D  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Westerweg 174 

  De raad besluit unaniem: 

 
1. De beantwoording van de zienswijzen vast te stellen zoals verwoord in de 

‘Notitie zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Westerweg 174’; 
2. Het bestemmingsplan Westerweg 174 met plan-id:  

NL.IMRO.0383.BP16WESTERWEG174-VS01 gewijzigd vast te stellen conform 
de wijzigingen die zijn opgesomd in de ‘Notitie zienswijzen en wijzigingen 
bestemmingsplan Westerweg 174’; 

3. Voor dit bestemmingsplan de ondergrond: GBK d.d. 26-10-2016 te gebruiken; 
4. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Westerweg 174 vast te 

stellen. 
 



 

 2 

E  Zienswijze op begrotingswijziging 2018 BUCH-werkorganisatie 

  Amendement bij zienswijze begrotingswijziging 2018 BUCH-werkorganisatie 

(CKenG, GroenLinks, D66 en GDB) 

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 

 

Besluit: 

 

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het op de keuze voor het 
verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige besluit van het bestuur van de 
Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2018 van de 
Werkorganisatie BUCH, met het in acht nemen van de hieronder genoemde 
punten 1 tot en met 6.  
 
1. de bereidheid uit te spreken mee te werken aan de uitvoering van het 

Verbeterplan en daartoe ter beschikking te stellen:  

a. een incidenteel bedrag van 1.529.642 euro voor het jaar 2018;  

b. een structureel bedrag van 606.500 euro voor het jaar 2018 en 996.310 

voor de jaren 2019 en 2020;  

2. het bestuur van de BUCH te verzoeken voor 1 oktober 2018 een plan aan de 

raden ter raadpleging voor te leggen:   

a. hoe het ziekteverzuim binnen de organisatie wordt aangepakt;      

b. hoe en volgens welke planning de werkachterstanden zullen worden 

weggewerkt;  

c. hoe, in welke volgorde en wanneer welke werkprocedures worden 

geharmoniseerd;        

3. het bestuur van de BUCH te verzoeken:   

a. terstond een aanvang te nemen met het kritisch bezien van het in 2016 

vastgestelde en ingevoerde personeelsplaatsingsplan, met het doel om 

de geconstateerde personele knelpunten weg te nemen.  

b. met het oog op de gewenste ambtelijke cultuur, aan de raden een plan 

ter raadpleging voor te leggen met betrekking tot de inrichting van de 

ambtelijke top (leiding)van de BUCH-organisatie, waarbij ook gekeken 

wordt naar een goede verdeling tussen management- en uitvoerende 

functies;  

4. kenbaar te maken aan het bestuur en de directie van de BUCH-werkorganisatie 

en aan de raden van Bergen, Uitgeest en Heiloo dat er behoefte bestaat aan 

een gezamenlijke bijeenkomst in de maand oktober, waarin de resultaten 

worden gepresenteerd van hetgeen onder sub. 2 en sub. 3 wordt gevraagd; dit 

als basis voor de besluitvorming over de incidentele bedragen die aan de raden 

zijn voorgelegd voor de jaren 2019 en 2020;    

5. uit te spreken dat behoefte bestaat aan een kostenbewuste benadering bij te 

maken afspraken tussen gemeenten en werkorganisatie. Een “zakelijker” 

opgestelde dienstverleningsovereenkomst kan als instrument ten dienste staan 



 

 3 

om bij raadsopdrachten aan de BUCH-organisatie telkens weer de afweging te 

kunnen maken of de te maken kosten (inclusief salariskosten) opwegen tegen 

het doel dat de raad voor ogen heeft.     

 

6. uit te spreken dat er binnen de looptijd van het Verbeterplan geen nieuwe of 

aanvullende verzoeken om financiële middelen van welke aard of omvang ook 

zullen worden gehonoreerd, situaties van overmacht daargelaten.   

  Voorstel 

  De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement, unaniem: 

 

een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het op de keuze voor het 
verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige besluit van het bestuur van de 
Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2018 van de 
Werkorganisatie BUCH. 
 

Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:   

 

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het op de keuze voor het 
verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige besluit van het bestuur van de 
Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2018 van de 
Werkorganisatie BUCH, met het in acht nemen van de hieronder genoemde 
punten 1 tot en met 6.  
 

1. de bereidheid uit te spreken mee te werken aan de uitvoering van het 

Verbeterplan en daartoe ter beschikking te stellen:  

a. een incidenteel bedrag van 1.529.642 euro voor het jaar 2018;  

b. een structureel bedrag van 606.500 euro voor het jaar 2018 en 996.310 

voor de jaren 2019 en 2020;  

2. het bestuur van de BUCH te verzoeken voor 1 oktober 2018 een plan aan de 

raden ter raadpleging voor te leggen:   

a. hoe het ziekteverzuim binnen de organisatie wordt aangepakt;      

b. hoe en volgens welke planning de werkachterstanden zullen worden 

weggewerkt;  

c. hoe, in welke volgorde en wanneer welke werkprocedures worden 

geharmoniseerd;        

3. het bestuur van de BUCH te verzoeken:   

a. terstond een aanvang te nemen met het kritisch bezien van het in 2016 

vastgestelde en ingevoerde personeelsplaatsingsplan, met het doel om 

de geconstateerde personele knelpunten weg te nemen.  

b. met het oog op de gewenste ambtelijke cultuur, aan de raden een plan 

ter raadpleging voor te leggen met betrekking tot de inrichting van de 

ambtelijke top (leiding)van de BUCH-organisatie, waarbij ook gekeken 

wordt naar een goede verdeling tussen management- en uitvoerende 



 

 4 

functies;  

4. kenbaar te maken aan het bestuur en de directie van de BUCH-werkorganisatie 

en aan de raden van Bergen, Uitgeest en Heiloo dat er behoefte bestaat aan 

een gezamenlijke bijeenkomst in de maand oktober, waarin de resultaten 

worden gepresenteerd van hetgeen onder sub. 2 en sub. 3 wordt gevraagd; dit 

als basis voor de besluitvorming over de incidentele bedragen die aan de raden 

zijn voorgelegd voor de jaren 2019 en 2020;    

5. uit te spreken dat behoefte bestaat aan een kostenbewuste benadering bij te 

maken afspraken tussen gemeenten en werkorganisatie. Een “zakelijker” 

opgestelde dienstverleningsovereenkomst kan als instrument ten dienste staan 

om bij raadsopdrachten aan de BUCH-organisatie telkens weer de afweging te 

kunnen maken of de te maken kosten (inclusief salariskosten) opwegen tegen 

het doel dat de raad voor ogen heeft.     

 

6. Uit te spreken dat er binnen de looptijd van het Verbeterplan geen nieuwe 

of aanvullende verzoeken om financiële middelen van welke aard of omvang 

ook zullen worden gehonoreerd, situaties van overmacht daargelaten.   

 

G  Ontslag commissielid 

  De raad besluit unaniem: 

 

Aan mw. I. Schol ontslag te verlenen als commissielid voor Forza! Castricum 
 

 
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.  


