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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 10 DECEMBER 2020 
 

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 gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020.  
 
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  Initiatiefvoorstellen afvalstoffenheffing & reactie op bezwaarschriften  

1  Initatiefvoorstel II (CKenG, Forza! Castricum) 

  De raad heeft het volgende initiatiefvoorstel verworpen:  
 

 De huidige verordening loopt nog een jaar langer door; de gemeentelijke 
heffing voor het inzamelen en verwerken van afval wordt voor 2021 
berekend zoals dat in voorgaande jaren ook gebeurde, met dien verstande 
dat de beoogde verhoging van de dekkingsgraad in de heffing wordt 
meegenomen. 

 

 Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting, dat mogelijk 
iets lager uitvalt omdat de gemeente in de mix in 2021 wat meer restafval 
dan eerder gedacht aan de verwerker zal aanbieden; het uiteindelijke 
nettobedrag zal via de Firap met de raad worden gedeeld. 

 

 De periode tot aan de Begroting 2022 wordt gebruik om te inventariseren 
(bij andere gemeenten en afvalverwerkers), te calculeren en te 
communiceren (hoe inwoners, nog beter, hun afval kunnen scheiden). 

 

 * Er wordt een methode ontwikkeld om inwoners, die zo min mogelijk 
restafval laten inzamelen, te belonen. Dus een positieve in plaats van een 
negatieve prikkel. De raad neemt tijdens de behandeling van de Kadernota 
2022 een voorlopig besluit over de tarieftabel die bij deze nieuwe methode 
hoort, waarna de definitieve tabel bij de Begroting 2022 zal worden 
vastgesteld. 
 

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

2  Initiatiefvoorstel I (PvdA, FvS, D66, De VrijeLijst, GDB, VVD) 

  De raad heeft het volgende initiatiefvoorstel aangenomen 
 
De raad besluit:  
  

1. Vast te stellen de volgende wijziging van de verordening 
afvalstoffenheffing Castricum 2021 en tarieventabel 
 

Artikel I 
de verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 en tarieventabel worden als 
volgt gewijzigd: 
 
De tariefstelling wordt bepaald op de variant 85-15 + 1 led. Conform de bedragen 
in bijgevoegde tabel. 
 

 
 
Dit resulteert in de volgende wijziging van de tarieventabel behorend bij de 
Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021:  
 
Artikel I 
De Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1.1. van de Tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing 
Castricum 2021 komt te luiden: 
 
1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar: 

a. indien dat perceel wordt gebruikt door één persoon € 204,12; 
b indien dat perceel wordt gebruikt door twee personen € 227,52; 
c. indien dat perceel wordt gebruikt door drie of meer personen € 269,40. 

 
B 
Artikel 2.1.1 van de Tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing 
Castricum 2021 komt te luiden: 
 
2.1.1 Bij gebruik van een container bedraagt de belasting per lediging van: 

a. een container met een inhoud van 240 liter bestemd voor restafval € 
6,25 
 b. een container met een inhoud van 140 liter bestemd voor restafval € 
3,64 
 
C 
Artikel 2.1.2 van de Tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing 
Castricum 2021 komt te luiden: 
2.1.2 Bij gebruik van verzamelcontainers (bij hoogbouw) bedraagt de belasting 
per inworp: 

a. bij een inwerptrommel van 30 liter € 0,55 
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b. bij een inwerptrommel van 60 liter € 1,10 
 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.  
 
 
2. Verzoekt alsmede dat het college: 

a) Zorgt voor heldere vervolg communicatie bij de verdere uitrol van het 
grondstoffenplan. Hier in meenemend hoe om te gaan met bv. luiers, 
incontinentiemateriaal enz. enz. 

b) Duidelijker dan nu in beeld brengt wat het beoogde resultaat is van een 
variabel tarief. 

c) Duidelijk naar voren brengt welke kosten lokaal en welke landelijke 
oorsprong hebben. 

d) Inzichtelijk te maken wat de optie “niets doen” voor kosten met zich mee 
zou hebben gebracht. En wat dit had gedaan met de hoogte van de 
afvalstoffenheffing. 

e) Via benchmarkonderzoek duidelijk inzichtelijk te maken hoe de 
afvalstoffenheffing zich verhoudt. 

f) De vele fabels en feiten rondom afvalwerking te duiden. Breng de recyle 
cyclus voor onze inwoners in beeld, wat gebeurt er met onze 
restafvalstromen. 

g) Goede monitor te houden op het aanbod van restafval door onze 
inwoners. 

h) In te grijpen waar het aanbod van restafval uit de pas loopt. 
i) Om maatwerk te leveren waar problemen zich voordoen. 
j) Om inwoners die aangeven hun restafvalbak van 240l te willen omruilen 

voor een 140l exemplaar in het 1ste kwartaal, te belasten voor het lage 
tarief voor alle ledigingen in dat jaar. 

k) De raad per kwartaal te voorzien van een overzicht m.b.t. ontwikkelingen 
in het aanbod van de afvalstromen. 

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

B  Wijziging APV in verband met verbod op carbid schieten 

  De raad besluit de wijziging in de verordening vast te stellen 

 

Artikel I 

De Algemene plaatselijke verordening Castricum 2019 wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Na artikel 2:73 wordt artikel 2:73a ingevoegd welke als volgt komt te luiden: 

 
Artikel 2:73a Carbid schieten 

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen 

calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare 

eigenschappen in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op 

explosieve wijze te verbranden. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 

3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet 

milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van 

Strafrecht. 
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Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.  

 

Voor: PvdA(1), Lid Husslage(1), GroenLinks(3), GDB(2), De VrijeLijst(2), D66(2), 

CKenG(3), CDA(4) 

Tegen: VVD(5),  Forza! Castricum(1), Fractie van Schoonhoven(1) 

C  Kaderstellend besluit voor de bouw van 10 appartementen aan Schouw 1 te 

Akersloot 

  De raad heeft het volgende voorstel unaniem aangenomen:  

 

1. Het principeverzoek/voorlopig ontwerp vast te stellen als ruimtelijk kader 

voor het perceel Schouw 1 in Akersloot 

 

 
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.  
 
 
 


