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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 6 DECEMBER 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 6 december 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), Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst), Mw. 
A.H. Greuter (PvdA), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. G. Krouwel (VVD), Mw. M. Kooter 
(SP), Dhr. M. van Leeuwen (CDA), Mw. J.R.L.  Lutke Schipholt (GroenLinks), Dhr. A. de 
Rooij (VVD), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. L. van Schoonhoven (Lijst van Schoonhoven) 
Dhr. J.M. Slot (VVD), Dhr. M.C. Steeman (D66), W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman 
(GroenLinks), dhr. A.F.H. Wellink (VVD) , Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA) 
 
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  Motie n.a.v. peilen gevoelen raad inzake scenario’s ruimtelijk kader 

ontwikkeling voormalig TNT-locatie (D66, GroenLinks, GDB, PvdA, SP, 

Fractie van Schoonhoven)  

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 

 

Verzoekt het college: 
 

 bij de uitwerking van het kaderstellende besluit ervoor zorg te dragen dat in 
plaats van 25 procent sociale koopwoningen er 25 procent sociale 
huurwoningen worden gerealiseerd,  

 er voor zorg te dragen dat bij het realiseren van de sociale huurwoningen 
wordt samengewerkt met een van de in Castricum actief zijnde 
wooncorporaties. 

 

Voor: D66, GroenLinks, PvdA, SP, GDB, Fractie van Schoonhoven (10) 

Tegen: VVD, CKenG, CDA, De VrijeLijst, Forza! Castricum (14) 

B  Risicoverevening jeugdhulp 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. In te stemmen met risicoverevening jeugdhulp 2018 conform de jaren 2015 
tot en met 2017, tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo, waarbij financiële tekorten van eventuele nadeelgemeenten 
worden verevend. 

2. Een vereveningsmodel vast te stellen waarbij verevend wordt: 
a. naar rato van het Rijksbudget Jeugdhulp ten opzichte van de uitgaven, en 
b. op basis van de definitieve verdeelsleutel uit de laatst bekende relevante 
circulaire van het rijk in 2018. 
 

C  Archiefverordening gemeente Castricum 2018 

  De raad besluit unaniem: 

 

De Archiefverordening gemeente Castricum 2018 vast te stellen. 
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D  Overdracht wagenpark 

  De raad besluit unaniem: 
 

- In te stemmen met de overdracht van het wagenpark aan de BUCH 
werkorganisatie; 

- De boekwaarden van de activa en bijbehorende budgetten wagenpark 
over te dragen aan de BUCH werkorganisatie;  

- Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.   
 

E  Toelating lid gemeenteraad 

  De raad besluit: 

 

Mw. M. Kooter toe te laten tot lid van de raad van de gemeente Castricum. 

 

 
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.  
 


