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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 21 MEI 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 mei 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), Mw. A.H. Greuter (PvdA), 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) 

Afwezig: Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst) en 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 Focusagenda Regio Alkmaar 
Amendement financiële bijdrage (CKenG, PvdA) 
De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 

De raad besluit:  

Beslispunt 3 als volgt te wijzigen: 

De financiële bijdrage vanuit Castricum te beperken tot het niveau dat voor 2019 
van toepassing is en de regio Alkmaar en samenwerkende gemeenten op te 
roepen om de drie agendapunten te realiseren binnen dit budget van  € 62.802,00 
zoals nu voor 2019 is begroot.   

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

Voorstel focusagenda 
De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement: 

1. Kennis te nemen van de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022;
2. In te stemmen met de tot focus benoemde agendapunten;
3. In te stemmen met de benodigde financiële bijdrage.

Het besluit komt als volgt te luiden: 

1. Kennis te nemen van de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022;
2. In te stemmen met de tot focus benoemde agendapunten;
3. De financiële bijdrage vanuit Castricum te beperken tot het niveau dat voor

2019 van toepassing is en de regio Alkmaar en samenwerkende
gemeenten op te roepen om de drie agendapunten te realiseren binnen dit
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budget van  € 62.802,00 zoals nu voor 2019 is begroot.   
 
Voor: GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), GDB(2), CKenG(2), 
VVD(5) 
Tegen: D66(2), CDA(3), De VrijeLijst(1), Fractie van Schoonhoven(1), 
 

B  Bekrachtigen geheimhouding financiële bijlage bij grondstoffenplan 
  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 door het college opgelegde geheimhouding op de financiële bijlage bij 
het grondstoffenplan gemeente Castricum 2019-2025 te bekrachtigen. 
 

C  Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 
  De raad besluit unaniem:  

Het college toestemming te verlenen tot toetreding tot de GR Cocensus per 1 
januari 2020. 
 

D  Vangnetuitkering Participatiewet 
  De raad besluit unaniem:  

In te stemmen met de juistheid van de verklaring van het college van 
burgemeester en wethouders betreffende de (aanvullende) interne en externe 
maatregelen die in 2018 zijn genomen om tot verdere tekortreductie van de 
bijstandsuitgaven te komen. 
 

E  Evaluatie dienstverleningsmodel Sociaal Domein 
  De raad besluit unaniem:  

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de ‘Evaluatie integraal 
dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH gemeenten’ (bijlage 1). 

2. Het eerder vastgestelde ‘integraal dienstverleningsmodel sociaal domein’ 
uit 2014 te bekrachtigen. 

3. Vanaf nu twee keer per jaar bij het bespreken van de beleidsrapportages 
de gegevens over aantallen inwoners die zich melden bij de sociaal teams 
te monitoren. 

 
F  Ontslagverlening op verzoek commissielid 
  De raad besluit unaniem:  

Aan dhr. C.P.G. Mooij ontslag te verlenen als commissielid voor de fractie van de 
SP 
 

 
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.  
 


