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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 19 DECEMBER 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 19 december 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. H.J. Ebels (D66), 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. R.B. Dekker (VVD), 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  Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs  

 I Amendement gerichte zoekopdracht locatie kindcentrum Cunera (VVD, CDA, 

CKenG, PvdA, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 

 

De raad besluit: 

 
Beslispunt 2e als volgt te formuleren:  

 

‘Nieuwbouw voor kindcentrum Cunera op een nader te bepalen locatie in Bakkum. 

Uiterlijk direct na het zomerreces 2020 de Raad een besluit te laten nemen over 

een locatie. Bij deze zoekopdracht naar een geschikte locatie in elk geval locatie 

Schulpstet te betrekken. Met de zoekopdracht en de volgende stappen in het 

proces wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk realiseren van kindcentrum 

Cunera. Voor de zoekopdracht naar een geschikte locatie een bedrag van 

€50.000 excl. BTW beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag te beschikken over de 

reserve onderwijshuisvesting.’ 

 

 II Amendement huisvesting VO-scholen Jac.P.Thijsse en Bonhoeffer College 

(PvdA, CKenG, GDB, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 

 
Besluit:  
 

 Het voorstel 2b uit het besluit te schrappen en te wijzigen in de volgende 
tekst: Voor de duur van 1 jaar eventueel benodigde middelen ter 
beschikking te stellen met inachtneming van beschikbare locaties zoals de 
Montessorischool en vrijkomende ruimte in JPT en Bonhoeffer wegens 
teruglopende leerlingaantallen 

 De bijgevoegde begrotingswijziging onder punt f aan te passen 
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Voor: PvdA(1), SP(1), GDB(2), CKenG(3) 
Tegen: D66(2), GroenLinks(3), Forza! Castricum(1), De VrijeLijst(2), CDA(4), 
VVD(4) 

 

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

 
1. Het IHP 2019-2023 vast te stellen en daarin in afwijking van de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Castricum 2015, de 
afwijking van de VNG-normering te actualiseren en het kader voor de 
verantwoordelijkheidsverdeling bij renovatie te bevestigen. 

2. De huisvestingsscenario’s vast te stellen voor: 
a. Verhuizing Klimop/Montessori en voor het (bescheiden) opknappen 

van het pand van De Sokkerwei aan de gemeenteraad een voorstel 
aan te bieden in het 1ste kwartaal van 2020. 

b. Mee te helpen passende huisvesting te zoeken voor het initiatief van 
de VO-scholen Jac.P.Thijsse College en Bonhoeffer College die een 
start per 1 augustus 2020 mogelijk maakt. 
En daartoe voor de komende 4 jaren de financiële middelen 
beschikbaar te stellen; €40.000 per jaar. Voor deze bedragen te 
beschikken over de reserve onderwijshuisvesting.  

c. Ten aanzien van IKC-oost de verdere voorbereiding ter hand te nemen 
met de planning om aan de raad in de Kadernota 2021 een voorstel 
aan te bieden. 

d. Vrije School Castricum voorlopig te huisvesten in de vm 
Augustinusschool. Definitieve huisvesting nader te bezien vanaf het 
jaar 2022. 

e. Nieuwbouw voor kindcentrum Cunera op een nader te bepalen locatie 
in Bakkum. Uiterlijk direct na het zomerreces 2020 de Raad een besluit 
te laten nemen over een locatie. Bij deze zoekopdracht naar een 
geschikte locatie in elk geval locatie Schulpstet te betrekken. Met de 
zoekopdracht en de volgende stappen in het proces wordt gestreefd 
naar het zo spoedig mogelijk realiseren van kindcentrum Cunera. Voor 
de zoekopdracht naar een geschikte locatie een bedrag van €50.000 
excl. BTW beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag te beschikken over 
de reserve onderwijshuisvesting. 

f. Bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen. 
 

B  Woonvisie 

 I Amendement percentage betaalbare woningen (GroenLinks, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen:  

 

Besluit:  

 

De woonvisie Castricum 2020-2025 vast te stellen met dien verstande dat pagina 

4 en 40 van de woonvisie als volgt wordt gewijzigd: 

 

Pagina 4 het percentage 30% vervangen door 50% 

Pagina 40, regel 10, het percentage 30% vervangen door 50% 

Pagina 40, onder afdracht het percentage 25% vervangen door 50% 

 

Voor: GroenLinks(3), SP(1) 

Tegen: VVD(4), CDA(4), CKenG(3), De VrijeLijst(2), GDB(2), Forza! Castricum(1), 

PvdA(1), D66(2) 

 

 II Amendement actieve uitvoering regio pijlers: flexibiliteit creëren in planvoorraad 

(De VrijeLijst) 



 

 3 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen:  

 

Besluit:  

 

De woonvisie Castricum 2020-2025 vast te stellen met volgende aanpassingen: 

 

Pagina 33 Alinea - "In principe steunen wij initiatieven…" te vervangen door  "De 

gemeente steunt alternatieve woonvormen en neemt hierbij een actief 

faciliterende rol in.  

In het Masterplan Inbreidingen met een plan van aanpak te komen van hoe deze 

bijzondere doelgroepen kunnen worden gefaciliteerd. 

 

Pagina 34: onder punt 7.2 toevoegen: "De gemeente steunt 'Small living' 

initiatieven en neemt hierbij een actief faciliterende rol in.  

In het Masterplan Inbreidingen zal een plan van aanpak aan de gemeenteraad 

worden voorgesteld hoe deze bijzondere doelgroepen kunnen worden 

gefaciliteerd. 

 

Voor: CKenG(3), De VrijeLijst(2), GroenLinks(3) 

Tegen: D66(2), PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), GDB(2), CDA(4), VVD(4) 

  De raad besluit: 

 
1. de Woonvisie Castricum 2020-2025 vast te stellen. 
2. de Lokale Woonvisie Gemeente Castricum 2014-2030 in te trekken. 

 

Voor: SP(1), VVD(4), CDA(4), CKenG(3), De VrijeLijst(2), GDB(2), Forza! 

Castricum(1), PvdA(1), D66(2) 

Tegen: GroenLinks(3) 

 

C  Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in GR VVI HVC en de GR 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. Aan te wijzen per 1 januari 2020 in GR VVI HVC als: 

- lid, c.q. plaatsvervangend lid van de algemene raad, wethouder F. 
Binnendijk, respectievelijk wethouder P.P.J. Slettenhaar. 

2. Kennis te nemen van de gewijzigde afvaardiging per 1 januari 2020 in GR 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te weten: 

- lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur, wethouder 
P.P.J. Slettenhaar, respectievelijk wethouder F. Binnendijk. 

 

D  Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij voorstel Eneco 

  De raad besluit unaniem: 

 
Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 
1 sub c, lid 2 sub b alsmede lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur de 
geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van: 
 
- Het offer protocol; 
- De koopovereenkomst; 
- De aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst; 
- De leeswijzer bij het offer protocol en de koopovereenkomst. 

 

E  Aanwijzigingsbesluit griffie(r) 

  De raad besluit unaniem: 



 

 4 

 
1. Mevrouw V.H. Hornstra met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als 

raadsgriffier van gemeente Castricum;  
2. Mevrouw R. Slootweg met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als 

plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente Castricum. 

 

F  Actieprogramma een tegen eenzaamheid 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Het programma: Bespreken en doorbreken - Eén tegen Eenzaamheid 
Castricum 2020 - 2024 vast te stellen; 

2. De niet bestede middelen eenzaamheidsbestrijding (€ 200.000,-) jaarlijks 
via de overloopreserve over te hevelen naar het nieuwe boekjaar  

 

G  Motie rood wit blauw 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 

Roept de gemeenteraad op: 

 

In afwachting van het plaquette van artikel 1 van de grondwet, de raadzaal te 

voorzien van onze nationale driekleur.  

 

Voor: CDA(4), Forza! Castricum(1), VVD(4), CKenG(3), GDB(2) 

Tegen: GroenLinks(3), D66(2), PvdA(1), SP(1), De VrijeLijst(2) 

 

 
 
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.  


