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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 7 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 7 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), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. 
Waterman (GroenLinks), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Mw. Th. A. Veldt-Alders (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  Begroting 2020 

  Amendement I: Indexering gesubsidieerde instellingen  

(GroenLinks, GDB, SP, PvdA, D66) 

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 

 
Besluit 
 

 in het domein Samen Leven van de Begroting een paragraaf toe te voegen 
waarin staat dat de CAO’s hebben gezorgd voor loonstijgingen voor de 
gesubsidieerde instellingen, en dat naast de indexering voor overige 
kosten het ook noodzakelijk is indexering voor loonsverhoging in te 
boeken; 

 in de begroting een indexering van 3% te verwerken voor de loonkosten 
van de verschillende gesubsidieerde instellingen, bij wie sprake is van 
loonkosten, behalve de stichting Welzijn Castricum; 

 voor de loonkosten van stichting Welzijn Castricum voor het jaar 2019 in 
de begroting van 2020 een achterstallige indexering te verwerken van 
3,25% vanaf 1 september 2019; 

 de loonkosten voor de stichting Welzijn vanaf 1 juli 2020 nogmaals te 
indexeren met 3,25% 

 deze bedragen ook op te nemen in het overzicht mutaties; 

 de dekking voor de indexering van loonkosten voor gesubsidieerde 
instellingen incidenteel te halen uit de algemene reserve voor 2020 en 
deze in de jaren daarna structureel op te nemen in de begroting. 

  

  Amendement II: Dekking structureel budget Veilig Thuis  

(GroenLinks, D66, PvdA, SP) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 

 

Besluit 

 

 het extra budget Veilig Thuis voor 2020 te dekken uit de Algemene 
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Reserve en  

 daartoe in de desbetreffende passage op pagina 9 'reserve Wmo en 
jeugdtaken' te vervangen door 'Algemene reserve' en in het Overzicht 
reserves en voorzieningen op pagina 113 de onttrekking in 2020  ad € 
135.000 aan de reserve Wmo en jeugdtaken te vervangen door een 
onttrekking van dezelfde omvang aan de Algemene reserve en de totalen 
van deze reserves voor eind 2020 en later dienovereenkomstig te wijzigen, 
evenals het Financieel overzicht op pagina 12. 

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

  Amendement III: Schrappen middelen voor zwembad  
(GDB, Forza! Castricum) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 

 
Besluit 
 
Het voorstel om in te stemmen met de Begroting 2020 en het daarin opgenomen 
meerjarenperspectief 2020-2023 voor de Begroting 2020 (inclusief meerjaren-
investeringen) 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), Forza! Castricum(1) 
Tegen: D66(2), GroenLinks(3) PvdA(1), SP(1), Fractie van Schoonhoven(1) 

De VrijeLijst(2), CKenG(3), CDA(3), VVD(5) 
 

  Begroting 2020 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Vast te stellen de Begroting 2020 en de daarbij behorende budgetten, 

inclusief het investeringsschema 2020, zoals opgenomen in bijlage 3, 

(pag. 115)  

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023, zoals opgenomen 

in de aanbiedingsbrief (pag. 12).  

 

  Motie A: Inwoners net boven het minimum  
(CKenG, GDB, D66, SP, GroenLinks, PvdA) 

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:  

 

Draagt het college op: 

 
• Deze problematiek in kaart te brengen;  
• Te leren van goede oplossingen in andere gemeenten;  
• Een plan op te stellen waarmee op gemeentelijk niveau in redelijkheid, en 

wettelijke toegestaan, de inwoners met een inkomen net boven het 
minimum tegemoet kan worden gekomen;  

• Het plan voorafgaand aan de Kadernota ter behandeling aan de Raad voor 
te leggen.  

 

  Motie B: Realiseren sociale woningbouw aan de Koekoeksbloem  
(GDB) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Besluit het college te verzoeken een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden 
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met het doel om op het grasveld aan de Koekoeksbloem en op het terrein waar nu 
nog de basisschool De Montessori staat huurwoningen in de sociale sector te 
realiseren 
 
Voor: Forza Castricum(1), GDB(2), SP(1) 

Tegen: D66(2), GroenLinks(3) PvdA(1), Fractie van Schoonhoven(1) 

De VrijeLijst(2), CKenG(3), CDA(3), VVD(5) 
 

  Motie D: Realisering hofjes  
(GDB, Forza! Castricum) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 

 
Het college op te dragen: 
 
Daar waar de mogelijkheid zich voordoet te komen tot realisering van hofjes.  
 
Voor: CDA(3), De VrijeLijst(2), GDB(2), Forza(1), SP(1), PvdA(1) 
Tegen: D66(2), GroenLinks(3), CKenG(3), VVD(5), Fractie van Schoonhoven (1) 
 
 

  Motie E: Scenario’s aanwenden opbrengst aandelen Eneco  
(CKenG) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 

De raad spreekt het voornemen uit: 

 

Het initiatief te nemen tot het in kaart brengen van verschillende scenario’s inzake 

de aanwending van de opbrengst van de Eneco-aandelen en deze scenario’s in 

de loop van 2020 aan de Raad voor te leggen, een en ander ter voorbereiding op 

de daadwerkelijke verkoop en de meerjarenbegroting vanaf 2021. De Raad zal 

vooraf kaders aangeven voor de richting van deze scenario’s. 

 

Voor: CKenG(3), D66(2), GroenLinks(3), SP(1), Forza! Castricum(1), CDA(3), 

Fractie van Schoonhoven (1) 

Tegen: De VrijeLijst(2), PvdA(1), GDB(2), VVD(5) 

 
 

  Motie G: Dienstverleningsovereenkomst  
(CKenG, GDB, Forza! Castricum) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 

Verzoekt het college 

 
• Te bewerkstelligen dat de DVO ook met de raden van Bergen, Uitgeest en 

Heiloo wordt gedeeld;  

• Er bij het bestuur van de BUCH en de colleges van de drie andere 
gemeenten op aan te dringen dat ook zij per 1 januari 2020 zullen 
instemmen met de DVO;  

• Maandelijks het symbolische bedrag van 1 euro in te houden op onze 
betalingen aan de werkorganisatie, indien en zolang die instemming nog 
niet heeft plaatsgevonden.  

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

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 

 

Spreekt uit dat 

 
Sinds 1 januari 2017 reeds gedane herinvesteringen van invloed horen te zijn op 
de verdeelsleutel van toekomstige besparingen in de BUCH-werkorganisatie, en 
wel zodanig dat een groter deel van die besparingen terug zal vloeien naar de 
gemeenten dan de bedragen die nu voor 20212023 in de meerjarenbegroting zijn 
opgenomen;  

 

Draagt het college op  

 
• Dit standpunt van de Raad te delen met het bestuur van de BUCH en de 

colleges en gemeenteraden van Bergen, Uitgeest en Heiloo;  

• Er zorg voor te dragen dat dit als uitgangspunt wordt verwerkt in de 

Kadernota van de BUCH en opgenomen in de Begroting 2021 en de 

meerjarenraming van de BUCH.  

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

B  Belastingverordeningen 

  De raad besluit: 
 

1. De volgende belastingverordeningen unaniem vast te stellen: 
 

 Afvalstoffenheffing 2020 

 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020 

 Forensenbelasting 2020 

 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 

 Leges en tarieventabel 2020 

 Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2020 

 Marktgelden en tarieventabel 2020 

 Onroerende zaakbelasting 2020 

 Precariobelasting en tarieventabel 2020 

 Precariobelasting kabels & leidingen 2020 

 Reclamebelasting 2020 

 Rioolheffing 2020 

 Toeristenbelasting 2020 

 Veergelden 2020 
 

2. De Verordening hondenbelasting 2019 in te trekken met ingang van 1 
januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 

C  Financiële bijdrage focusagenda 2019 – 2022 

  De raad besluit: 
 
In te stemmen met de extra benodigde financiële bijdrage voor de focusagenda 
regio Alkmaar 2019-2022 en daarmee akkoord te gaan met de volgende mutaties 
die op pagina 9 van de concept begroting zijn opgenomen, zijnde: 
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V/N 2021 V/N 2022 V/N 2023 V/N 

Focus-
agenda 
regionale 
samen-
werking 
regio 
Alkmaar 

-29 N -31 N -34 N -34 N 

 
Voor: Forza Castricum(1), VVD(5), CDA(3), De leden Kelder en Veldt van de 
fractie van CKenG, Fractie van Schoonhoven(1), De VrijeLijst(2), GDB(2) 
Tegen: Het lid Beems van CKenG, GroenLinks(3), SP(1), PvdA(1), D66(2)  
 

D  Financiering jongerenwerk 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Kennis nemen van de tussenevaluatie pilot jongerenwerk. 
2. In te stemmen met het onttrekken van de kosten voor het tweede jaar van 

de pilot jongerenwerk (sept. 2019 – aug. 2020) uit de Algemene Reserve.  
3. De begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 
 
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.  


