
 

 1 

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 21 NOVEMBER 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 november 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. 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. L. van Schoonhoven 
(Fractie Van Schoonhoven),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:  
 
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  Intrekking oude voorstel met betrekking tot het zwembad 

  De raad besluit unaniem: 

 
1. Ter uitvoering van de motie ‘Vergelijking kosten bestaand en nieuw 

zwembad’ kennis te nemen van de inhoud van de bijlagen behorende bij 
het raadsvoorstel; 

2. Burgemeester en wethouders toestemming te geven om het raadsvoorstel 
Richtinggevend tussenbesluit zwembad Noord-End Castricum d.d. 21 
maart 2019 aan te passen. De nieuwe financiële cijfers worden hierin 
verwerkt. 

 

B  Kaderbesluit nieuwbouw zwembad Noord-End Castricum inclusief motie & 
amendement 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Draagt het college op: 
 

 Samen met de BUCH-gemeenten te onderzoeken of een nieuw zwembad 
kan worden gerealiseerd; 

 Hiervoor de door Castricum opgestelde plannen voor een nieuw zwembad 
te betrekken;  

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

  

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 
 
Besluit: 
 
Besluitpunt 3 aan te passen naar:  
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De rapportage van OLCO voor kennisgeving aan te nemen 
 
Besluitpunt 4 aan te passen naar: 
Voor de eerste fase van de realisatie te kiezen voor de bouw van een nieuw 
binnenzwembad als vervanging van zwembad De Witte Brug. Dit nieuwe 
zwembad bestaat uit een wedstrijdbad van 25x15,4 en een warm-water 
instructiebad van 20x10. Bij de uitwerkingen rekening te houden met: 
a. Aardgasloos (all-electric) als duurzaamheidsambitie 
 
Besluitpunt 5 aan te passen naar: 
In te stemmen met een herbevestiging van Noord-End als zoekgebied voor het 
nieuwe zwembad, ook nu bekend is dat de provincie de aansluiting op de N203 
niet mogelijk acht en voor de locatie van de nieuwe sportvoorziening uit te gaan 
van locatie; E/M naast sporthal De Bloemen, veld 2 of veld 5 van FC Castricum en 
de locatie gebonden maatregelen en bijbehorende kosten van inpassing via 
participatie nader uit te werken en mee te nemen in de integrale afweging naar de 
definitieve locatiekeuze 
 
Besluitpunt 8 verwijderen 
 
Voor: VVD(5), CDA(4), GDB(2), Forza Castricum(1) 
Tegen: D66(2), GroenLinks(3), PvdA(1), De VrijeLijst(2), CKenG(3), Fractie van 
Schoonhoven(1), SP(1) 
 

  De raad besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de rapportage inclusief bijlagen van OLCO 
‘Sportcentrum Noord-End Castricum, een ontmoeting van sport, 
gezondheid en onderwijs’ van d.d. 3 oktober 2019; 
 

2. Gezien de uitkomsten van de vergelijking tussen renovatie en nieuwbouw 
zoals opgenomen in de rapportage van OLCO in te stemmen met een 
herbevestiging van de keuze om niet te kiezen voor renovatie maar wel 
voor nieuwbouw voor een nieuw zwembad. 

 
3. In te stemmen met de visie uit de rapportage van OLCO voor een nieuwe 

sportaccommodatie waar sport, gezondheid en onderwijs elkaar 
ontmoeten, waarbij de uitwerking van deze visie gefaseerd kan 
plaatsvinden. 
 

4. Voor de eerste fase van de realisatie van genoemde visie te kiezen voor 
de bouw van een nieuw binnenzwembad als vervanging van zwembad De 
Witte Brug. Dit nieuwe zwembad bestaat uit een wedstrijdbad van 25x15,4 
en een warm-water instructiebad van 20x10. Bij de uitwerkingen rekening 
te houden met: 
a. Een modulair ontwerp, waarbij rekening wordt gehouden met: 

i. de toekomstige aanbouw van een sporthal met bijbehorende 
faciliteiten voor een vervanging (op termijn) van De Bloemen; 

ii. de mogelijkheid tot eventuele en gefaseerde toevoeging van 
zorggerelateerde  functies zoals onder andere huisarts, fysiotherapie 
en apotheek; 
iii. de mogelijkheid tot een eventuele toekomstige uitbreiding van de  

 zwemaccommodatie met een separate recreatieve zwemzaal; 
b. Aardgasloos (all-electric) als duurzaamheidsambitie. 

 
5. In te stemmen met een herbevestiging van Noord-End als zoekgebied voor 
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het nieuwe zwembad, ook nu bekend is dat de provincie de aansluiting op 
de N203 niet mogelijk acht en voor de locatie van de nieuwe 
sportvoorziening uit te gaan van veld 2 of veld 5 van FC Castricum en de 
locatiegebonden maatregelen en bijbehorende kosten van inpassing via 
participatie nader uit te werken en mee te nemen in de integrale afweging 
naar de definitieve locatiekeuze; 
 

6. Als voorlopig financieel kader aan te houden: 
a. Voor de investeringskosten een bedrag van € 14.450.000 aan te 

houden, als volgt opgebouwd (bedragen excl. btw, prijspeil 31 
december 2019,   
 investeringskosten inclusief 12% prijsstijgingen): 
i. € 11,56 mln investeringskosten 
ii. €   0,89 mln extra investering in duurzaamheid 
iii. €   2,10 mln locatiegebonden kosten, waaronder terreininrichting  

b. Voor de jaarlijkse bijdrage een bedrag aan te houden van € 860.000 
per jaar, als volgt opgebouwd (bedragen exclusief btw, prijspeil 31 
december 2019): 
i. € 221.000 exploitatiekosten 
ii. € 140.000 onderhoudsreservering 
iii. € 499.000.kapitaallasten voor de investering van € 12,45 mln, 

uitgaande van een gemiddelde annuïtaire afschrijvingstermijn 
van 30 jaar in verband met verschillende afschrijvingstermijnen 
van installaties (20 jaar), vaste inrichtingen (20 jaar) en 
bouwkundige werken (40 jaar). 

c. De investering van € 2,10 mln locatiegebonden kosten, waaronder  
  terreininrichting te dekken uit de algemene reserve. 

d. Van de benodigde jaarlijkse bijdrage van € 860.000 is een bedrag van           
€ 568.000 gedekt in de begroting. Dekking van het resterende gedeelte 
is opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023. 

 
7. Het college van Burgemeester en Wethouders opdracht te verstrekken een 

Uitvoeringsbesluit voor te bereiden waarin de definitieve uitwerking voor 
de nieuwe sportvoorziening zijn vastgelegd, inclusief exploitatie en 
financiële dekking en met betrekking tot de definitieve locatiekeuze 
tussentijds een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 
8. De onder 4 genoemde voorkeursvariant te betrekken bij een participerend 

stakeholders overleg en de opbrengst hiervan nader uit te werken en mee 
te nemen in het Uitvoeringsbesluit voor de nieuwe zwem/sportvoorziening 
Noord-End. 
 

9. In te stemmen dat in afwijking van het gemeentelijk financiering- 
treasurybeleid voor de financiering van de nieuwe accommodatie uit te 
gaan van marktfinanciering op projectbasis onder gemeentegarantie. 
Uitgangspunt hierbij is een annuïtaire financiering tegen marktrente (medio 
februari 2019: 1,25%) voor 30 jaar vast. 
 

10. Een voorbereidingskrediet van afgerond 11% ad € 1.671.000 beschikbaar 
te stellen om bovenstaande opgedragen werkzaamheden ter 
voorbereiding op een raadsvoorstel met definitieve uitwerkingen voor de 
nieuwe zwem/sportvoorziening te kunnen uitvoeren. Dit bedrag maakt 
onderdeel uit van de totale investeringskosten. Afschrijving conform de 
totale investering, dekking is opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-
2023. 

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

C  Bekrachtigen geheimhouding gedeelte notitie Flexwonen   

  De raad besluit unaniem: 

 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Flexwonen – globale aanpak’, en: 
2. De geheimhouding die rust op hoofdstuk 9 (locaties) van de notitie 

‘Flexwonen – globale aanpak’ te bekrachtigen 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. 

 

D  Voorstel inzake rotonde Rijksweg – Visweg te Limmen 

  De raad besluit unaniem : 

 
1. Kennis te nemen van de rapportage Kruispuntonderzoek Visweg; 
2. Voorkeur uit te spreken voor de viertaks-rotondevariant; 
3. Een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022; 
4. Het college opdracht te geven de viertaks variant nader uit te werken. 

 

E  Initiatiefvoorstel invulling regionale raadsavonden en regionale 

informatievoorziening Regio Alkmaar 

  De raad besluit unaniem: 

 
1. Een gezamenlijk informatieportaal voor de Regio Alkmaar in te stellen en in te 

laten richten 
2. Over te gaan tot het jaarlijks organiseren van één of meerdere 

raadsconferenties 
3. Een Regionale Raadsgroep op te richten en daar als raad twee leden voor af 

te vaardigen  

 

 
 
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.  


