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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 21 MAART 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 21 maart 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), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. 
Waterman (GroenLinks), dhr. A.F.H. Wellink (VVD) 
 
Afwezig: Dhr. M.C. Steeman (D66), 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  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2019 

  De raad besluit unaniem: 
 
De Algemene plaatselijke verordening 2019 vast te stellen.  
 

B  Normenkader en controleprotocol 

  De raad besluit unaniem: 
 
Het controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2018 inclusief 
normenkader 2018 vast te stellen met dien verstande bij de controle van de 
jaarrekening 2018 geen financiële consequenties te verbinden aan de 
Verordening sociaal domein gemeente Castricum 2017 zoals die is opgenomen in 
het Normenkader 2018. En de daarbij behorende nadere regels: Besluit sociaal 
domein gemeente Castricum 2017 en 2018. 
 

C  Fractieverantwoordingen 2018 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. In te stemmen met de ingediende fractieverantwoordingen van de fracties 
van VVD, CKenG, GDB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, De VrijeLijst 
en Fractie Castricum voor de periode januari tot en met maart 2018. 
 

2. Vast te stellen de in het overzicht genoemde bedragen per fractie voor: 
A. de hoogte van het fractiebudget voor de desbetreffende periode; 
B. de uitgaven van een fractie die in de desbetreffende periode uit de 

bijdrage bekostigd zijn; 
C. het terug te betalen bedrag en eventueel de hoogte van het beroep dat 

op de reserve wordt gedaan; 
D. de wijziging in de reserve en de hoogte van de resterende reserve. 

 
3. In te stemmen met de ingediende fractieverantwoordingen van de fracties 

van VVD, CKenG, GDB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, De VrijeLijst, 
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Forza! Castricum en Fractie Van Schoonhoven voor de periode april tot en 
met december 2018. 
 

4. Vast te stellen de in het overzicht genoemde bedragen per fractie voor: 
A. de hoogte van het fractiebudget van het betreffende kalenderjaar; 
B. de uitgaven van een fractie die in het vorig kalenderjaar uit de bijdrage 

bekostigd zijn; 
C. het terug te betalen bedrag en eventueel de hoogte van het beroep dat op 

de reserve wordt gedaan; 
D. de wijziging in de reserve en de hoogte van de resterende reserve. 

 

D  Regels egalisatiereserve Sociale Woningbouw 2019 

  Amendement inzake schrappen artikel 2e en 2f (GroenLinks, SP, PvdA)  

  De raad heeft het volgende amendement verworpen:  
 
Besluit  

1. artikel II lid e. uit de regels Egalisatiereserve  Sociale Woningbouw te 

schrappen.  

2. artikel II lid f. uit de regels Egalisatiereserve Sociale Woningbouw te 
schrappen.  

 

Voor: GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1) 
Tegen: VVD(5), CDA(3), CKenG(3), Fractie van Schoonhoven(1), De VrijeLijst(2), 

GDB(2), Forza! Castricum(1), D66(1) 
 

  Amendement inzake inzet egalisatiereserve (CDA, VVD) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 
 
Besluit:  

 Artikel IIc van de regels Egalisatiereserve Sociale Woningbouw als volgt 
aan te vullen: en bedraagt per 3 jaar maximaal 190.000 euro per project. 

  Artikel IIe van de regels Egalisatiereserve Sociale woningbouw als volgt te 
wijzigen: ‘De bijdrage uit de egalisatiereserve is ook beschikbaar voor 
alternatieve sociale huisvesting.’ 

 Artikel IIf van de regels Egalisatiereserve Sociale woningbouw te 
schrappen. 

 Artikel 2g van de regels Egalisatiereserve Sociale woningbouw te 
schrappen. 

 Artikel IIh van de regels Egalisatiereserve Sociale woningbouw te 
schrappen. 

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

  Voorstel  

  De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement inzake 
inzet egalisatiereserve: 
 
De regels Egalisatiereserve sociale woningbouw 2019 vast te stellen. 
 
Voor: VVD(5), CDA(3), CKenG(3), DeVrijeLijst(2), Forza! Castricum(1), GDB(2), 
GroenLinks(3), SP(1), D66(1), Fractie van Schoonhoven(1) 
Tegen: PvdA(1) 
 

  Motie onderzoek egalisatiereserve (D66, Fractie van Schoonhoven) 
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  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Verzoekt het college: 
 
De resultaten van het onderzoek naar de hoogte van de afdracht in de 
egalisatiereserve sociale woningbouw per niet-gebouwde sociale woning zo 
spoedig mogelijk, maar in ieder geval voldoende ruim op tijd voor de kadernota, te 
delen en daarbij in ieder geval in te gaan op de effecten van verschillende 
bedragen, inzicht in de effecten en mogelijkheden voor differentiatie, resultaten 
van een benchmark en de (eventueel toekomstige) (on-) mogelijkheden sociale 
woningbouw verplicht te stellen in ruimtelijke besluitvorming en de effecten 
daarvan. 
 
Voor: D66(1), GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1), Fractie van Schoonhoven(1) 
Tegen: VVD(5), CDA(3), CKenG(3), De VrijeLijst(2), GDB(2), Forza! Castricum(1) 

 
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.  
 


