
1 

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 27 JUNI 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 27 juni 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), 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)D, dhr. 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 Jaarrekening gemeente Castricum 2018 
Besluit I: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening gemeente Castricum 2018 
De raad besluit unaniem: 

Het jaarverslag en de jaarrekening van baten en lasten 2018 van de gemeente 
Castricum vast te stellen. 

Besluit II: Vaststellen verdeling rekeningresultaat 
De raad heeft het volgende amendement verworpen: 

Besluit: 

Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2018 in die zin te wijzigen 
dat de voorgestelde dotatie van het bedrag van € 386.310 aan de Algemene 
Reserve wordt vervangen door een dotatie van hetzelfde bedrag aan de reserve 
Wmo en Jeugdtaken.  

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

De raad besluit: 

1. Een deel van het positieve rekeningresultaat tot een totaalbedrag van €
371.846 aan te wenden voor:

Actualiseren Bomenlijst (overheveling) 
 €   50.000 

Budget Duurzaamheid (overheveling) 
€   80.000  
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T.b.v. recreatie, toerisme en cultuur (overschot toeristenbelasting)  
€   43.846    
 
De dekking van de gevolgen van de onderuitputting op de Algemene uitkering   
€ 198.000  
                      
Totaal: € 371.846  
  

2. De onderschrijding op de Wmo/Jeugd, te weten € 368.800 wordt gestort in 
de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdtaken  
 

3. Het saldo dat resteert na verwerking van punt 1., punt 2. en het positieve 
resultaat, zal als volgt worden bestemd: 
 
De resterende € 386.310 wordt gedoteerd aan de algemene reserve. 

 
Voor: Forza! Castricum, GDB, CKenG, CDA, VVD (15) 
Tegen: D66(2), GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1), Fractie Van Schoonhoven(1), De 
VrijeLijst(2) 

B  1e FIRAP 2019 & Kadernota 2020 
  Besluit I: 1e FIRAP 2019 
  De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 

 
Besluit: 
 
het voorstel in het kader van de eerste FIRAP tot wijziging van de begroting 2019 
in die zin te wijzigen dat daarin de instelling van een taskforce wonen ten laste 
van de algemene reserve ad € 160.000 thans niet wordt opgenomen, onder 
dienovereenkomstige wijziging van de desbetreffende passages en bedragen op 
de pagina's 6, 13, 14, 16, 19, 21 t.e.m. 23, 25 en 27. 
 
Voor: GroenLinks(3), CDA(4), D66(2), PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), 
CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1), GDB(2) 
Tegen: VVD(5), De VrijeLijst(2) 
 

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

1. De Begroting 2019 in overeenstemming te brengen met deze 1e FIRAP 
2019;   

2. Akkoord te gaan met de investeringen 2019 conform pagina 17 van de 1e 
FIRAP 2019/Kadernota 2020.  

 
  Besluit II: Kadernota 2020 
  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 

 
Het voorstel om in te stemmen met de Kadernota 2020 en het daarin opgenomen 
meerjarenperspectief 2020 – 2023 als kader voor de Begroting 2020 (inclusief 
meerjareninvesteringen) in die zin te wijzigen dat de bedragen voor het realiseren 
van een nieuw zwembad niet worden opgenomen c.q. komen te vervallen. 
 
Voor: GDB(2) 
Tegen: GroenLinks(3), CDA(4), D66(2), PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), 
CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1), VVD(5), De VrijeLijst(2) 
 

  De raad besluit:  
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in te stemmen met de Kadernota 2020 en het daarin opgenomen 
meerjarenperspectief 2020-2023 als kader voor de Begroting 2020 (inclusief 
meerjareninvesteringen)  
 
Voor: GroenLinks (3), CDA (4), D66 (2), PvdA (1), SP(1), Forza! Castricum (1), 
CKenG (3), Fractie Van Schoonhoven (1), VVD (5), De VrijeLijst (2) 
Tegen: GDB(2) 
 

  Motie 2: vullen reserve sociaal domein 
  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen: 

 
Verzoekt het college de gewenste hoogte van de reserve Sociaal Domein 
inzichtelijk te maken op basis van een risicoanalyse teneinde in de begroting 2020 
een voorstel aan de raad voor te leggen waarin de hoogte van de reserve Sociaal 
Domein op peil wordt gebracht. 
 

  Motie 3: Fietstunnel 
  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 
Draagt het college op: 

- Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het splitsen van 
autoverkeer en fietsverkeer rondom de overweg aan de 
Beverwijkerstraatweg;  

- Daarbij de opties te betrekken voor fietsroutes via een tunnel onder het 
spoor vanuit de Dorpsstraat (ten zuiden van het station) of via de 
Burgemeester Mooijstraat/Kramersweg (ten noorden van het station), 
zoals bedoeld in het Raadsprogramma;  

- In zijn onderzoek ook eerder onderzochte (maar in 2015 ambtelijk 
afgevallen) opties mee te nemen, alsmede eventueel voor ondertunneling 
geschikte aanpalende locaties, indien die een goed alternatief zijn voor de 
bedoelde vrije, doorgaande fietsroutes;  

- Voor het einde van 2019 zijn bevindingen aan de Raad te presenteren, 
inclusief voorstellen voor de optimale afwikkeling van fietsverkeer aan 
zowel de dorpszijde als duinzijde van het spoor;  

- Nadrukkelijk de mogelijkheden voor cofinanciering in het onderzoek te 
betrekken. 

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

  Motie 7: Auditcommissie BUCH 
  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen: 

 
Spreekt uit: 
 
Met de Raden van Bergen, Uitgeest en Heiloo een gezamenlijke Auditcommissie 
voor de BUCH-werkorganisatie te willen instellen en dit voornemen graag 
voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2020 te willen effectueren. 
 

  Motie 8: Motie gelijkblijvende lasten voor inwoners  
  De raad heeft de volgende motie verworpen 

 
Roept het college op: 
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Bij de begroting 2020 met een voorstel naar de Raad te komen waaruit voor 2020 
en verder een gemeentelijke belastingdruk blijkt voor alle inwoners die, conform 
opdracht raadsprogramma, niet meer stijgt dan de inflatiecorrectie. 
 
Voor: CDA(4), Forza! Castricum(1), GDB(2) 
Tegen: VVD(5), CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1), SP(1), PvdA(1), 
GroenLinks(3), D66(2), De VrijeLijst(2) 
 

  Motie 9: Subsidiecoördinator  
  De raad heeft de volgende motie verworpen 

 
Draagt het College op:  
 
De procedure omtrent inkomende subsidies te optimaliseren, de rol van 
subsidiecoördinator opnieuw te agenderen in BUCH-verband en binnen de 
werkorganisatie en de Raad nader te informeren over de voortgang. 
 
Voor: D66(2), CKenG(3), Forza! Castricum(1), GroenLinks(3) 
Tegen: VVD(5), CDA(4), GDB(2), Fractie Van Schoonhoven(1), SP(1), PvdA(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.  
 
 


