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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 10 OKTOBER 2019 
 
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 10 oktober 2019. 
 
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), Dhr. H.J. Ebels (D66), Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst), Mw. 
A.H. Greuter (PvdA), 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), Dhr. 
R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. J.M. Slot (VVD), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), Dhr. W.G.M. Veldt 
(CKenG), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. F.F.J. Wilms 
(CDA) 
 
Afwezig: Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie Van Schoonhoven), Mw. M.A. El Ouni (D66), 
Mw. M.A. Husslage (SP) 
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 
  
Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. V.H. Hornstra 
 

A  Visie exploitatie binnensportaccommodaties   

  De raad heeft de volgende motie aangenomen 

 

Roept het college op: 

 

- Bij aanbesteding in te zetten op optimalisering van alle gymzalen en 
sporthallen, sluiting geen doel is. 

- In overleg te treden met lokale verenigingen om hun activiteiten en gebruik 
van de hallen te optimaliseren. 

- Gebruikers van de sporthallen en gymzalen actief te informeren over de 
nieuwe visie en hen oproepen het contact met de sportraad/platform te 
verbeteren. 

- Een duidelijk beheerderprofiel voor de diverse accommodaties op te 
stellen in overleg met de eindgebruikers van de diverse hallen en 
gymzalen. 

- De raad voor de aanbesteding te informeren over de uitkomsten en de 
opgestelde profielen. 

- De raad jaarlijks te informeren over de bezetting van de sporthallen en 
gymzalen. 
 

Voor: VVD(5), CDA(4), CKenG(3), GDB(2), De VrijeLijst(2), Forza! Castricum(1), 
PvdA(1), GroenLinks(3)  
Tegen: D66(1) 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Kennis te nemen van het rapport ''Exploitatievisie op de 
binnensportaccommodaties" en het advies van het Sportplatform; 

2. 2. in te stemmen met scenario 2 uit het rapport, waarbij door een 
aanbesteding één exploitant wordt gezocht voor alle in het raadsvoorstel 
genoemde binnensportaccommodaties in Castricum en Heiloo. 
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B  Startnotitie Regionale Energiestrategie 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen/verworpen 
 
Aan het raadsbesluit toe te voegen:  
 
3. Als kaders voor de deel-RES Castricum te hanteren:  

a. Energiebesparing heeft even grote prioriteit als energieopwekking.  

b. De mogelijkheden voor geothermie als energieopwekking tellen, naast 
andere meer innovatieve mogelijkheden volwaardig mee in de energiemix 
als ze als techniek hun nut bewezen hebben en voldoende rendabel zijn. 

c. De raadsleden zijn betrokken gedurende het opstellen van de RES, nemen 
kaderstellende besluiten en worden proactief en op tijd door de wethouder 
geïnformeerd. We werken samen met onze partners van CALorie en 
bewoners aan de energietransitie. 

d. Onze inwoners worden geconsulteerd in een (ongeveer) gelijktijdig parallel 
traject met stap 2 van de startnotitie d.m.v. een toepasselijke 
participatiemethode, bijvoorbeeld een burgertop. De bevindingen daarvan 
worden meegenomen in stap 3 van de startnotitie. Stap 3 wordt in 
Castricum het moment waar deze in elkaar worden gepast in 
samenspraak met onze inwoners. 

 

Voor: GroenLinks(3), PvdA(1), D66(1), VVD(5), CDA(4), CKenG(3), De 
VrijeLijst(2), GDB(2)  
Tegen: Forza! Castricum(1) 

  De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement: 
 

1. Opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale Energie Strategie 
Noord Holland Noord  en dit te doen na het vaststellen van het 
Klimaatakkoord in de 2e kamer en onder voorbehoud van goedkeuring van 
het Klimaatakkoord door de Buitengewone ALV van de VNG op 29 
november 2019; 

 
2. In te stemmen met de Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord 

Holland Noord.  

 

3. Als kaders voor de deel-RES Castricum te hanteren:  

a. Energiebesparing heeft even grote prioriteit als energieopwekking.  

b. De mogelijkheden voor geothermie als energieopwekking tellen, naast 
andere meer innovatieve mogelijkheden volwaardig mee in de energiemix 
als ze als techniek hun nut bewezen hebben en voldoende rendabel zijn. 

c. De raadsleden zijn betrokken gedurende het opstellen van de RES, nemen 
kaderstellende besluiten en worden proactief en op tijd door de wethouder 
geïnformeerd. We werken samen met onze partners van CALorie en 
bewoners aan de energietransitie. 

d. Onze inwoners worden geconsulteerd in een (ongeveer) gelijktijdig parallel 
traject met stap 2 van de startnotitie d.m.v. een toepasselijke 
participatiemethode, bijvoorbeeld een burgertop. De bevindingen daarvan 
worden meegenomen in stap 3 van de startnotitie. Stap 3 wordt in 
Castricum het moment waar deze in elkaar worden gepast in 
samenspraak met onze inwoners. 

 
Voor: GroenLinks(3), PvdA(1), D66(1), VVD(5), CDA(4), De VrijeLijst(2), GDB(2)  
Tegen: Forza! Castricum(1), CKenG(3) 
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C  Bekrachtigen geheimhouding notitie m.b.t. zwembad 

  De raad besluit unaniem: 
 
Op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 
2 onder b van de Wet openbaarheid bestuur de geheimhouding die door het 
college op 1 oktober 2019 is opgelegd te bekrachtigen ten aanzien van de 
rapportage ‘Notitie Locatiegebonden kosten ten behoeve van de bouw van een 
zwembad’ d.d. 13 sept 2019. 
 

D  Motie actualisatie parkeernormen 

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen: 
 
Verzoekt het college 
 

1. De mogelijkheden voor differentiatie te onderzoeken. Dit op basis van 
woondichtheid, type woning, gemiddeld autobezit en actuele 
ontwikkelingen in de huidige samenleving; 

2. Aan de raad een voorstel voor te leggen op basis waarvan de Nota 
Parkeernormen uit 2013 kan worden geactualiseerd. 

 

 
 
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.  
 
 


