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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 12 SEPTEMBER 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 12 september 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), Mw. M.A. El Ouni (D66), Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst), Mw. 
A.H. Greuter (PvdA), 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), 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. H.J. Ebels (D66), Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie Van Schoonhoven), 
 
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  Begrotingswijziging GGD Hollands Noorden 

  De raad besluit unaniem: 

 
1. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e en 2e wijziging van de 

begroting 2019 van de GGD HN en daarbij de GGD op het volgende te 

wijzen:  

  

De middelen die minder aan het Rijksvaccinatieprogramma worden 
besteed in vergelijking met hetgeen de GGD volgens de 
Dienstverleningsovereenkomst van de gemeenten gezamenlijk ontvangen 
voor deze taak gedoteerd worden aan de egalisatiereserve RVP en niet 
aan de algemene reserve ten goede komen.  
  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 

bestuur van GGD HN kenbaar maken.  

 

B  Bekrachtigen geheimhouding voortgangsrapportages ProRail inzake 
vernieuwing station Castricum 

  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 voortgangsrapportages van ProRail inzake 
vernieuwing station Castricum Q1 en Q2 2019  
 

C  Bekrachtigen geheimhouding financiële bijlage bij visie exploitatie 
binnensport 

  De raad besluit unaniem: 

 
Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in samenhang 
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet openbaarheid van 
bestuur de geheimhouding op het stuk ‘geheime bijlage Financiën exploitatievisie 
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binnensportaccommodaties’ te bekrachtigen.  
 

D  Aanvraag vergoeding bommenregeling (onderzoek opsporing en 

verwijdering naar en van conventionele explosieven) gemeentefonds 

  De raad besluit unaniem: 

 
het indienen van de aanvraag van een suppletie uitkering van het 
Gemeentefonds, de zogenaamde ‘bommenregeling’, ter hoogte van € 11.616,50 
(zijnde 70% van de facturen, excl. BTW) bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, vanwege het door PWN ingestelde onderzoek 
(opsporing en verwijdering) naar conventionele explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog op de Heereweg en Geversweg te 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.  
 
 


