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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 14 FEBRUARI 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 14 februari 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. 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:  
 
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  Moties bij voorstel Huisvesting Horizon 

  Motie ‘Zicht op de Horizon (PvdA, VVD, CDA, Fractie Van Schoonhoven, Forza! 
Castricum) 

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

 De raad elk half jaar middels voorgangsrapportages op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen in de Jeugdzorgplus in onze regio; 

 De raad elk half jaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de 
locatie Antonius. O.a. inzake aantal aanwezige kinderen, gebruik van het 
woonplaatsbeginsel, eventuele incidenten en een financiële rapportage 
waarbij een volledig overzicht is met kosten voor Castricum en de regio; 

 De raad te informeren over gemaakte afspraken in de regio m.b.t. de 
verdeling van kosten, minus de bijdrage vanuit het Rijk.  

 
Teneinde de raad de kans te geven hier zo nodig tijdig op bij te kunnen sturen. 
 

B  Zienswijze op kadernota 2020 van de GGD 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 
van de GGD Hollands Noorden: 
 
a. Gezien het ontbreken van maatschappelijke doelen constateren wij dat 

de focus ligt bij het op orde brengen van de basis voor de 
gemeenschappelijke regeling GGD HN. 

b. Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, ontbreekt 
een tijdig participatietraject met gemeenten. Gevraagd wordt om de 
gemeenten voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020 alsnog te 
betrekken bij de beleidsvorming en hiervoor een procesvoorstel te 
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doen. 
c. Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een 

onderscheid nodig in GR taken en aanvullende/niet GR taken, met 
zowel voor de GR taken als de aanvullende taken een onderverdeling, 
die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie gemaakt kunnen worden. 

d. Vooruitlopend op de procedure inzake de wijziging van de GR GGD in 
2019 geven wij mee het gestelde onder b en c te borgen in de GR 
GGD HN. 

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

bestuur van GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 
 

C  Zienswijze op kadernota 2020 van het Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar (RHCA) 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 
van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar; 
  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar kenbaar te maken. 

 

D  Zienswijze op kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 
van de    
Veiligheidsregio Noord-Holland;  
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 

E  Zienswijze op kadernota 2020 van de werkorganisatie BUCH  

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 
van de Werkorganisatie BUCH; 
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het  bestuur van  
Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 

 

F  Zienswijze op kadernota 2020 van WNK Personeelsdiensten 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 

WNK Personeelsdiensten: 
 
a) Bij de herpositionering van WNK Personeelsdiensten dient eerst een 

herijking van de visie op de dienstverlening door WNK 
Personeelsdiensten plaats te vinden.  

b) Ons dienstverleningsmodel is uitgangspunt bij onderzoeken naar 
regionale samenwerking in het sociale domein. 

c) In de begroting 2020 wordt duidelijk uitgelegd hoe het nadelige 
resultaat van € 550.000 is vastgesteld, omdat bij opstellen van de 
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begroting naar verwachting nog geen definitieve besluiten zijn 
genomen over de herpositionering van WNK Personeelsdiensten. Het 
algemeen bestuur loopt hier in de kadernota wel op vooruit. Er dient 
een plan van aanpak te worden opgesteld om tot een sluitende 
(meerjaren)begroting te komen. 

d) Bij de bestuurlijke verkenning van de herpositionering van WNK 
Personeelsdiensten is het uitgangspunt, dat er duidelijke (smart) 
prestatieafspraken worden gemaakt. De gemeente behoudt volledige 
grip en regie op de inzet voor onze inwoners, die aangewezen zijn 
ondersteuning om deel te nemen aan de samenleving en op de 
besteding van onze budgetten. 

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

bestuur van WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken. 
 

G  Zienswijze op kadernota 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD) 

  De raad besluit unaniem: 
 

3. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 
van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: 
 

a) Omgevingswet: alvorens over te gaan tot het overdragen van taken dient 
een eenduidig overzicht opgesteld te worden over inhoud en impact van 
deze taken zowel op beleids- als financieel niveau. 
 

b) ontegenzeggelijk zal een schaalvergroting bij kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van goed beleid. Wel moet duidelijk vastgelegd  worden hoe 
lokaal beleid, lokale voorkeuren en lokale initiatieven daarin worden 
gewaarborgd en welke financiële consequenties verbonden zijn aan een 
regionale aanpak. 

 
c) Verduurzaming en energietransitie: onduidelijk is wat de financiële 

consequenties kunnen zijn, zowel bij autonome ontwikkeling per gemeente 
als bij uitbesteden bij de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord. Voordat een besluit kan worden genomen over het al dan niet 
uitbesteden van taken dient (meer) inzicht te worden gegeven in de 
consequenties, zowel gericht op welke taken als op welke financiële 
consequenties dat met zich meebrengt. 

 
d) Met de grote gemeenschappelijke regelingen zijn regionaal afspraken 

gemaakt over de uitgangspunten voor de kadernota. Op enkele punten 
wijkt de kadernota van de RUD NHN hiervan af. Zo is het 
verloopmeerjarenperspectief niet juist ingevuld. De stand van de primaire 
begroting 2019 – 2022 moet het saldo zijn van baten en lasten met 
inbegrip van mutaties aan reserves en niet beperkt tot alleen de lasten. Dit 
overzicht sluit ook niet aan op bijlage B. De financiële meerjarenraming 
geeft een tekort aan van 1,6 miljoen voor 2020. Niet duidelijk is hoe dit 
wordt gedekt.  

 
In bijlage A worden de gewogen gemiddelden met twee decimalen weergegeven. 
Op basis van de “de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen” 
die geldt voor de begroting 2020 moet afronding plaatsvinden op 1 decimaal. 
Daarnaast noemt u weerstandsvermogen. Dit moet volgens ons algemene 
reserve zijn.   
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Verder is voor de indexering  de loon-/prijsverhouding 70/30 in de uitgangspunten 
de afgesproken. U wijkt hiervan af. De motvering hiervoor achten wij tekort 
schieten.  
 
Wij gaan ervan uit dat u in uw begroting de vastgestelde financiële 
uitgangspunten volgt of afwijkingen hiervan van een (betere) motivering voorziet. 
 

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord kenbaar 
te maken. 

 

H  Zienswijze op kadernota 2020 van de Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 
van de  Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.  
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van  Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 

 

I  Brief aan Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) inzake 
kadernota 2020 

  De raad besluit unaniem: 
 

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestmeer 
door middel van bijgevoegde brief te verzoeken om de kadernota 2021 in 
december 2019 tijdig toe te sturen. 

 

J  Ruimtelijk kader Dusseldorperweg 20-22 

  De raad besluit unaniem: 
 
Het principeverzoek vast te stellen als ruimtelijk kader voor het perceel 
Dusseldorperweg 20-22a in Limmen.  
 

 
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.  
 


