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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 7 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 7 maart 2019. 
 
Aanwezig:  
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:  
Dhr. R. Beems (CKenG) 
 
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  Uitgangspuntennotitie Gemeenschappelijke Regelingen 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. De Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 in te trekken; 
2. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-

Holland Noord 2019 vast te stellen. 
 

B  Bekrachtigen geheimhouding risicoanalyse Duin & Bosch 

  De raad besluit unaniem: 
 
Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 
2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding de 
bekrachtigen ten aanzien van de risicoanalyse (SWDV advocaten dd. 19-2-2019) 
inclusief bijbehorend raadsvoorstel en raadsbesluit. 
 

C  Bekrachtigen geheimhouding diverse rapportages zwembad 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. Op grond van artikel 10 lid 2 onder b geheimhouding te bekrachtigen ten 

aanzien van de inhoud van de met zwarte markering gemerkte passages uit de 
rapportages: 
 

a. Bureau Documentatie Bouw, Benchmarking en actualisatie 
kostenramingen zwemvoorziening Castricum, d.d. 6 december 2018,  

b. Scenario analyse grondwaarde locaties De Witte Brug en De Bloemen 
d.d. 7 oktober 2018. 

 

D  Initiatiefvoorstel Biodiversiteit 

  De raad besluit unaniem:  
 
De 12 uitgangspunten zoals in het initiatiefvoorstel vervat, vast te stellen als 



 

 2 

beleidskader voor biodiversiteit in parken en bermen. 
 

E  Begrotingswijziging en financiering Veilig Thuis 2019 

  De raad besluit:  
 

1. Aan de GGD Hollands Noorden ten behoeve van de maatwerktaak Veilig 
Thuis in 2019 een bijdrage beschikbaar te stellen van €134.206,- en 
tevens het structurele effect van de begrotingswijziging meenemen in de 
kadernota 2020. Dit bedrag is aanvullend op de in de begroting 
opgenomen bijdrage Veilig Thuis ad €60.970,-. De totale bijdrage voor 
Veilig Thuis in 2019 komt daarmee op €195.176,-. 

2. Alleen tot uitkering van het maximale bedrag van €195.176,- over te gaan 
als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken 
en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting. 

3. De GGD Hollands Noorden per brief te informeren over het besluit van de 
raad. 

 

 
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.  
 


