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BESLUITENLIJST VIRTUELE VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM  
D.D. 11 JUNI 2020 
 
De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, in werking getreden op 9 april 
2020, maakt het tijdelijk mogelijk dat de gemeenteraad van Castricum digitaal kan 
vergaderen en besluiten kan nemen. De gemeenteraad van Castricum heeft gebruik 
gemaakt van die tijdelijke mogelijkheid. Het audioverslag en de beelden, uitgezonden via 
Zoom en (deels) via Radio Castricum zijn nog te zien via castricum.raadsinformatie.nl. De 
raad heeft ingestemd met tijdelijke afspraken die, naast het Reglement van Orde, zien op de 
virtuele vergaderingen van de gemeenteraad. 
 
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 11 juni 2020. 
 
Aanwezig:   
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Dhr. G. 
Brinkman (GroenLinks), 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. 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. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum), Mw. M.A. Husslage (Lid Husslage),  
Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) 
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. F. Binnendijk, dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 
  
Voorzitter: raadsvoorzitter dhr. A. Mans 
 
Griffier: Mw. V.H. Hornstra 
 

A  Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Voor wethouder dhr. F. Binnendijk de duur van één jaar ontheffing van 

het vereiste van het ingezetenschap te verlengen met een jaar 

 

2. Voor wethouder dhr. P.P.J. Slettenhaar de duur van één jaar ontheffing 

van het vereiste van het ingezetenschap te verlengen met een jaar 

 

B  Motie Castricummerwerf 

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen: 
 

Roept het college op om voor de raad inzichtelijk te maken:    

- Welke verzoeken en afspraken er de afgelopen jaren zijn 

geweest en hoe deze  invulling hebben gekregen.  

- Te inventariseren welke bedrijven er zijn en welke behoefte 

en wensen zij hebben mbt de invulling van openbare ruimte 

en parkeren.  

- Te inventariseren of de aanwezige bedrijvigheid voldoet aan 

het bestemmingsplan.  

- Of er mogelijkheden zijn om samen met de ondernemers en 
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Calorie in het kader van het initiatiefvoorstel participatie een 

visie op te stellen.  

- Te inventariseren welke gelden er Provinciaal te betrekken 

zijn om de gewenste aanpak c.q. onderdelen daarvan in de 

komende jaren te investeren.  

- Te inventariseren of ondernemers ook bereid zijn om op en 

om hun eigen perceel investeringen te doen.  

- Welke verduurzamingsmogelijkheden en ambities er zijn.  

- De infrastructuur met kansen en knelpunten in kaart te 

brengen.  

- Of het zinvol is om een projectleider te benoemen.  

- Welke financiële consequenties de diverse onderdelen 

zouden hebben.   

- De uitkomsten in het 3/4de kwartaal met de raad te delen.  

 

 C Bestuursopdracht Integraal Verkeersplan Castricum 

  De raad besluit: 
 
De Bestuursopdracht voor het Integraal VerkeersPlan 2021 Castricum vast te 
stellen. 
 
Voor: VVD(5), CDA(4), CKenG(2), De VrijeLijst(2), GDB(2), PvdA(1), 
GroenLinks(2), D66(2) 
Tegen: Fractie Van Schoonhoven(1) 
 

 
 
 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
de griffier       de voorzitter  
mw. V. H. Hornstra      dhr. 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.  


