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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 13 JUNI 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 13 juni 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)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) 
 
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  Grondstoffenplan  

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 

 
Besluit:  
 
Het volgende beslispunt als beslispunt 3 aan het voorgestelde besluit toe te 
voegen en de nummering van de punten daarna aan te passen. 
 

3. De Raad over de invoer van deze maatregelen ten minste jaarlijks medio 
april met een voortgangsrapportage dusdanig te informeren dat er 
maatregelen kunnen worden aangepast of verwijderd, dan wel nieuwe 
maatregelen kunnen worden voorgesteld.  

 

  De raad besluit:  
 

1. Het grondstoffenplan Castricum 2019-2025 vast te stellen; 
2. De maatregelen voortvloeiend uit het grondstoffenplan vast te stellen; 
3. Invoeren van een variabele heffing; 
4. Voor de uitvoering een eenmalige investering van € 1.993.050,- 

beschikbaar te stellen; 
5. Akkoord te gaan met een verhoging van de jaarlijkse kosten van circa € 

3,40 per woonhuisaansluiting vanaf 2021; 
6. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

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

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:  
 
Roept het college op 
 

 Zoveel mogelijk aanbod van verschillende inzameling op wijk of 
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dorpsniveau aan te bieden d.m.v. ondergrondse containers. 

 De openstelling van BUCH afvaldepots voor elkaars inwoners tot hoge 
prioriteit te bestempelen. 

 Ons afvaldepot z.s.m. en ongeacht de opstelling van onze BUCH partners 
open te stellen voor BUCH-inwoners.       

 De financiële consequentie hiervan in kaart te brengen, de uitkomsten te 
delen bij de jaarlijkse rapportage. 

 Te blijven monitoren hoe het grondstoffennetwerk optimaal kan 
functioneren en maatwerk biedt aan onze inwoners. 

  

B  Huisvestingsverordening 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 
 
Besluit:  
 

 de vast te stellen huisvestingsverordening 2019 in die zin te wijzigen dat 
aan artikel 9, tweede lid van de verordening na punt e wordt toegevoegd: 
', alsmede de vergunninghouder als bedoeld in artikel 28 van de wet.' en 

 

 het college op te dragen de bevoegdheid tot het houden van een pilot op 
grond van artikel 15, tweede lid van de vast te stellen verordening niet te 
gebruiken voor het, anders dan andere categorieën woningzoekenden, 
categoraal slechts tijdelijk huisvesten van vergunninghouders. 
 

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

  De raad besluit:  
 
Vast te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Castricum 2019  
 
Voor: Forza! Castricum(1),CDA(4), VVD(5), CKenG(3), De VrijeLijst(2) 
Tegen: PvdA(1), GroenLinks(3), SP(1), GDB(2), D66(2), Fractie Van 
Schoonhoven(1) 
 

C  Diverse benoemingen  

  De raad besluit bij acclamatie: 
 

1. Mw. M.A. Husslage en dhr. L. van Schoonhoven te benoemen tot lid van 
de vertrouwenscommissie;  

2. Dhr. H.J. Ebels te benoemen tot commissievoorzitter; 
3. Dhr. E. Castelein te benoemen tot lid van de auditcommissie in de plaats 

van Mw. M.A. El Ouni;  
4. Dhr. H.J. Ebels te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.  

 

D  Verlengen dispensatie ingezetenschap wethouders  

  De raad besluit unaniem: 
 

1. voor wethouder dhr. F. Binnendijk de duur van één jaar ontheffing van het 
vereiste van het ingezetenschap te verlengen met een jaar 

 
2. voor wethouder dhr. P.P.J. Slettenhaar de duur van één jaar ontheffing 

van het vereiste van het ingezetenschap te verlengen met een jaar 
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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.  
 


