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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 8 MAART 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 8 maart 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  Motie bij zwemvoorziening Castricum (CKenG, VVD, D66, CDA, PvdA, 

GroenLinks, SP, Fractie Castricum, GDB, De VrijeLijst) 

  De raad heeft de volgende unaniem motie aangenomen: 

Besluit: 

 

- De minimum jaarlijkse bijdrage aan de nieuwe zwemvoorziening vast te 

stellen op een bedrag van 568.000 euro per jaar; 

 

Verzoekt het college: 

 

- Aanvullende onderzoeken te doen naar de locaties, varianten en niveaus 

voor duurzaamheid, op basis waarvan de raad een zorgvuldig besluit kan 

nemen en hiervoor een aanvullend voorbereidingskrediet van € 70.000 ter 

beschikking te stellen; 

- Ten behoeve van deze onderzoeken een proces- en financieel voorstel uit 

te werken en dit voorstel zo spoedig mogelijk na 21 maart aan de nieuwe 

raad ter besluitvorming voor te leggen; 

- Een dekkingsvoorstel te doen voor locaties, varianten, 

duurzaamheidsniveau en aanvullende investeringen, indien als gevolg 

daarvan de jaarlijkse bijdrage van 568.000 euro wordt overschreden. 

 

B  Regionale Detailhandelsvisie 

  De raad heeft het volgende voorstel verworpen:  

 

Besluit: De regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 vast te stellen. 

 

Voor: D66(4), CDA(3), GDB(1) 

Tegen: VVD(4), CKenG(2), SP(2), PvdA(2), GroenLinks(2), De VrijeLijst(1), 
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Fractie Castricum(1) 

 

 

C  Voorstel rondom bestuurscultuur 

  De raad besluit unaniem:  

 

A. De 9 kernwaarden rondom omgangsvormen zoals geformuleerd door de 
werkgroep bestuurscultuur over te nemen. 

B. De 10 aanbevelingen van de werkgroep bestuurscultuur ten aanzien van 
de vergaderwijze over te nemen. 

C. De aanbeveling van de werkgroep bestuurscultuur ten aanzien van de 
werkwijze van het presidium over te nemen. 

D. De nieuwe gemeenteraad aan te bevelen de onder A tot en met C 
genoemde punten in het inwerkprogramma van de nieuwe raad en nieuwe 
college op te nemen 

 

D  Initiatiefvoorstel m.b.t. kruising Visweg- Rijksstraatweg te Limmen 
(GroenLinks) 

  De raad heeft het volgende initiatiefvoorstel unaniem aangenomen: 

 

1. het volgende besluit zoals genomen tijdens de raadsvergadering van 19 
november 2015 in te trekken: 
 
‘In afwijking van het raadsbesluit van februari 2011 als kruispuntoplossing 
voor het kruispunt Rijksweg/Visweg te kiezen voor een 
verkeersregelinstallatie in plaats van een rotonde’; 

 
2. het college op te dragen een nieuw voorstel te doen voor de 

verkeerssituatie kruising Visweg – Rijksstraatweg te Limmen met een 
rotonde als uitgangspunt en de verschillende mogelijkheden in dit kader 
aan de raad te presenteren; 

 
3 .  de belanghebbenden te betrekken bij het proces om tot een gedragen 

voorstel te komen. 
 

4. dit voorstel vóór begin 2019 aan de raad voor te leggen; 
 

5. een voorbereidingskrediet toe te staan van maximaal €150.000, dat 
zonodig door de gemeente wordt voorgefinancierd, maar waarvan het 
college de dekking zorgvuldig toetst aan de vigerende Nota Bovenwijks 
van 2014. 

  

E  Tweede wijziging legestarieventabel 

  De raad besluit unaniem:  

 

De Tweede wijziging van de legestarieventabel behorend bij de Legesverordening 
2018 vast te stellen. 
 

F  Verordening ambtelijk bijstand en fractieondersteuning 

  De raad besluit unaniem:  

 
De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Castricum 
2018 vast te stellen.  
 

G  Afrekening fractiebudgetten 2017 
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  De raad besluit unaniem:  

 

1. In te stemmen met de ingediende fractieverantwoordingen van de fracties 
van VVD, CKenG, GDB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, De VrijeLijst 
en Fractie Castricum voor het jaar 2017. 

2. Vast te stellen de in het overzicht genoemde bedragen per fractie voor: 
A. de hoogte van het fractiebudget van het betreffende kalenderjaar: 
B. de uitgaven van een fractie die in het vorig kalenderjaar uit de 

bijdrage bekostigd zijn; 
C. het terug te betalen bedrag en eventueel de hoogte van het beroep 

dat op de reserve wordt gedaan; 
D. de wijziging in de reserve en de hoogte van de resterende reserve. 

 

H  Doelmatigheidsverordening 213A 

  De raad besluit unaniem: 

 

De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

gemeente Castricum 2018” vast te stellen. 

 

I  Bekrachtigen geheimhouding nadere financiële onderbouwing Kennemer 
Wonen   

  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 nadere financiële onderbouwing van Kennemer Wonen bij het 
voorstel bijdrage uit egalisatiefonds aan plan 18 sociale huurwoningen Limmen 
Zandzoom. 
 

J  Bekrachtigen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst 

  De raad besluit unaniem:  

 

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

1 sub c en lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding te 

bekrachtigen ten aanzien van de Vaststellingsovereenkomst tussen de 

Aandeelhouderscommissie en de Raad van Commissarissen van Eneco Groep 

N.V. d.d. 16 februari 2018. 
 

K  Bijdrage egalisatiefonds aan plan 18 sociale huurwoningen Limmen 

  De raad besluit:  

 

1. Kennemer Wonen een bijdrage van € 170.000 uit het egalisatiefonds 
sociale woningbouw toe te kenen ten behoeve van het realiseren van een 
appartementencomplex sociale huurwoningen in Limmen-Zandzoom 
onder de hierbij genoemde voorwaarden; 

2. De hiervoor benodigde – en bijgevoegde - begrotingswijziging goed te 
keuren. 

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

L  Zienswijze oprichting coöperatie GGD 

  De raad besluit unaniem: 
 



 

 4 

De volgende wens / bedenking in te brengen over het oprichten van een 
coöperatie door GGD Hollands Noorden: 
 
De dekking van de kosten van de aanschaf en beheer van het digitale 
jeugdgezondheidszorg dossier en werken met de coöperatie binnen de reguliere 
bedrijfsvoering van de GGD niet als uitgangspunt te beschouwen maar als norm. 
 

M  Motie plaquette art. 1 grondwet in raadzaal (De VrijeLijst, D66, PvdA, VVD, 
GroenLinks) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 

Draagt het college op: 
 
In de Raadszaal naar het voorbeeld van andere gemeenten zoals Medemblik een 
plaquette te plaatsen met hierop zichtbaar Artikel 1 (Grondwet).  
 
Voor: CKenG(2), SP(2), D66(4), PvdA(2), De VrijeLijst(1), GroenLinks(2), CDA(3), 
GDB(1), VVD(4) 
Tegen: Fractie Castricum(1) 
 

N  Principeverzoek voor de realisatie van een groeps- accommodatie met zorg 
op het perceel Heereweg 114 te Bakkum 

  De raad besluit unaniem:  

 

1. Het concept ‘bestemmingsplan Heereweg 114 dd. 23 januari 2018 vast te 
stellen als ruimtelijk kader voor de realisatie van een groepsaccommodatie 
met zorg op het perceel Heereweg 114 te Bakkum; 

2. Op basis van artikel 7.17 Wet Milieubeheer besluiten een vormvrije mer op 
te stellen 

 

O  Inzetten commissie geloofsbrieven voor onderzoek rechtmatigheid 
verkiezingen 

  De raad besluit unaniem:  

 

de commissie geloofsbrieven zoals benoemd op 1 februari 2018 tevens 
onderzoek te laten verrichten naar de rechtmatigheid van de verkiezingen en 
hierover verslag uit te brengen aan de raad. 
 

P  Motie bij consultatie maatregelplan Beverwijkerstraatweg (CDA) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Verzoekt het college: 
 
De volgende maatregelen op voorhand uit te voeren conform het besluit van de 
Raad: 
 
 

A. Maatregel 3; zijnde een opstelstrook op de Beverwijkerstraatweg aan te 
leggen afslag  linksaf naar de Puikman.  
 

B. Maatregel 3A; het uitbuigen van het fietspad aan de westzijde ter hoogte 
van de Puikman. 

 
C. Maatregel 5 optie 4; de Gasstraat ter hoogte van huisnummer 13 afsluiten 

voor motorvoertuigen en het parkeerterrein bij Multimate samenvoegen. 
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Voor: CDA(3) 
Tegen: VVD(4), CKenG(2), SP(2), Fractie Castricum(1), D66(4), PvdA(2), De 
VrijeLijst(1), GroenLinks(2), GDB(1) 

 
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.  


