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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 11 APRIL 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 11 april 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. R.B. Dekker (VVD), Dhr. 
J.R. van de Fliert (De VrijeLijst), Mw. M.A. El Ouni (D66), 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)D, 
hr. L. van Schoonhoven (Lijst van Schoonhoven), Dhr. J.M. Slot (VVD), Dhr. M.C. Steeman 
(D66), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman 
(GroenLinks), dhr. A.F.H. Wellink (VVD), Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. B.J.J. Dekker (GDB) 
 
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  Gemeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van het RAUM 

  Amendement in stand houden gelegenheid voor wensen en bedenkingen 
(GroenLinks, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 
 
Besluit:  
 

 punt 1 van het voorgestelde besluit aan te vullen met 'onder de 
voorwaarde dat in artikel 5, tweede lid wordt geschrapt de beperking 
van de gelegenheid voor wensen en  bedenkingen tot "door 
strafbepalingen of bestuursdwang te handhaven" verordeningen' en 

 dit besluit z.s.m. aan de andere aan de G.R. RAUM deelnemende raden, 
colleges, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten toe te zenden. 

 
 

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

1. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer vast te stellen. 

2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de 
gewijzigde Algemene Verordening van de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestmeer. 

3. Het besluit van de raad door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur 
van het RAUM kenbaar te maken. 

 
Het besluit komt daarmee als volgt te luiden: 
 

1. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer vast te stellen onder de voorwaarde dat in artikel 5, 
tweede lid wordt geschrapt de beperking van de gelegenheid voor wensen 
en  bedenkingen tot "door strafbepalingen of bestuursdwang te 
handhaven" verordeningen'. 
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2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de 
gewijzigde Algemene Verordening van de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestmeer. 

3. Het besluit van de raad door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur 
van het RAUM kenbaar te maken. 

4. dit besluit z.s.m. aan de andere aan de G.R. RAUM deelnemende raden, 
colleges, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten toe te zenden. 

 

B  Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar Omgevingsdienst 
(OD) 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. In te stemmen met de voorgestelde naamswijziging van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord per 1 maart 2019 

2. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord middels de 
aanbiedingsbrief aan het dagelijks bestuur van de Regionale 
Uitvoeringsdienst van de instemming op de hoogte te brengen.  

 

C  Bekrachtigen geheimhouding businesscase belastingen (onder voorbehoud 
van commissiebehandeling) 

  De raad besluit unaniem:  
 
De geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet 

gelezen in samenhang met de artikelen 10, eerste lid, aanhef en onder c en 

tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur te 

bekrachtigen die rust op de omrande en gemerkte gedeelten van: 

a. pagina 9 van het document ‘Offerte BUCH-gemeenten’ (bijlage 2-5); 

b. het document ‘Begroting 2018 offerte BUCH’  

(bijlage 2-9); 

c. het emailbericht ‘RE: Vragen’ van 5 maart 2018  

(bijlage 2-14); 

d. het document ‘Kosten-overzicht businesscase berekeningen 

aantallen.xlsx’(bijlage 2H, I, L, N1, P, Q, V). 

D  Vaststellen van het bestemmingsplan Brakersweg 67- 69 te Castricum 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Het bestemmingsplan ‘Brakersweg 67-69’ met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPC18Brakersweg67-VS01 vast te stellen  

2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Brakersweg 67-69’. 

3. De digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam o_ NL.IMRO.0383.BPC18Brakersweg67-VS01 vast te 
stellen als ondergrond.  

 

E  Wijzigingsverordening op de Marktverordening Castricum 2015 in verband 
met toevoegen markt Bakkum 

  De raad besluit unaniem: 
 
vast te stellen de wijziging van de Marktverordening gemeente Castricum 2015 
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F  Afhandeling WOB-verzoek inzake risicoanalyse Duin en Bosch 

  De raad besluit: 
 

1. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op de 
risicoanalyse Duin en Bosch van SWDV Advocaten van 19 februari 2019 
af te wijzen; 

2. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding af te doen middels 
bijgevoegd besluit en dit besluit naar de indiener van het verzoek te 
sturen. 

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

G  Toelating van dhr. H.J. Ebels tot raadslid 

  De raad besluit:  
 
Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Castricum: Ebels H.J. (Harold) 
(m) 
 

H  Benoeming van dhr. E. Castelein tot commissielid  

  De raad besluit: 
 
Dhr. E. (Evert) Castelein te benoemen tot commissielid voor de D66 
 

 
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.  
 


