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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 31 JANUARI 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 31 januari 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), 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  Ambitiedocument Omgevingswet en zienswijze op begrotingswijziging 2019 

van de werkorganisatie BUCH i.v.m. implementatie Omgevingswet 

  De raad besluit: 

 

1. Het Ambitiedocument Omgevingswet vast te stellen als richtinggevend 
kader voor de invoering van de Omgevingswet.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorlopige besluit 
van de Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2019 van de 
Werkorganisatie BUCH. 

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

B  Verordening op de vertrouwenscommissie 

  De raad besluit unaniem: 
 
De verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming 
van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie die 
functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, 
die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt vast te 
stellen. 
 

C  Huisvesting Horizon 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. kennis te nemen van het raadsvoorstel met betrekking tot jeugdzorg en dit 

voorstel nader op 7 februari aanstaande te behandelen;   

2. Ten behoeve van de voortgang van de procedure aanvraag en bekostiging 

nevenvestiging door schoolbestuur stichting Ronduit in te stemmen met 

het realiseren van een nevenvestiging van de school voor voortgezet 
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speciaal onderwijs de Spinaker in de gemeente Castricum;  

3. hiertoe aan het college van burgemeester en wethouders opdracht te 

geven een ‘Verklaring van geen bezwaar’ af te geven.  

 

D  Wensen en bedenkingen inzake voorgenomen aankoop grond onder 
sportpark de Duinloper 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Kennis te nemen van het besluit van het college om over te gaan  tot 
aankoop van grond bij het sportpark De Duinloper langs de Zeeweg te 
Bakkum;  

2. Het college in overweging te geven nogmaals met de Parnassia groep in 
onderhandeling te treden over de prijs van de voorgenomen werving van 
de genoemde grond van de Parnassia groep;  

3. Voor het overige geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de 
voorgenomen verwerving van deze grond van de Parnassia groep 

 

 
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.  
 


