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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 13 FEBRUARI 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 gemeenteraad van 13 februari 2020. 
 
Aanwezig:   
Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Dhr. G. Brinkman (GroenLinks), Dhr. R. 
Castricum (Forza! Castricum), 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. L. van 
Schoonhoven (Fractie Van Schoonhoven), Dhr. J.M. Slot (VVD), Mw. Th. A. Veldt-Alders 
(CDA), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD), Dhr. F.F.J. Wilms 
(CDA) 
 
Afwezig: Dhr. R. Beems (CKenG), Dhr. B.J.J. Dekker (GDB), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. 
W.G.M. Veldt (CKenG) 
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. F. Binnendijk, dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 
  
Afwezige leden college: 
Dhr. A. Mans 
 
Voorzitter: plaatsvervangend raadsvoorzitter mw. E. Bon 
 
Griffier: Mw. V.H. Hornstra 
 

A  Burgerinitiatief van dhr. Van Balgooi m.b.t. verkeersknelpunt 

Beverwijkerstraatweg te Castricum 

 1 De raad heeft het volgende mondeling ingebrachte amendement aangenomen: 

 

Het voorstel (conceptraadsbesluit) wordt gesplitst in twee delen (beslispunten 1 

en 2) waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden.  

 

Voor: D66(2), GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), Fractie Van 

Schoonhoven(1), CKenG(1), CDA(4), VVD(5)  

Tegen: De VrijeLijst(2) 
 

 2 De raad heeft het volgende beslispunt 1 unaniem aangenomen:  
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opdracht voor het maken en 
uitvoeren van een integraal verkeersplan voor Castricum toe te voegen aan het 
raadsprogramma. 
 

 3 De raad heeft het volgende mondeling ingebrachte amendement op beslispunt 2 

aangenomen: 

 

Het dictum als volgt te wijzigen:  

 
Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor 
auto’s te onderzoeken, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesties, als mogelijke 
verbeteringen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het 
fietsverkeer, met aandacht voor het milieu.  
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Voor: PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), De VrijeLijst(2), Fractie Van 

Schoonhoven(1), CKenG(1), CDA(4), VVD(5)  

Tegen: D66(2), GroenLinks(3)  

 4 De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement, ten 
aanzien van beslispunt 2: 
 
Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor 
auto’s te bevatten, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesties, als mogelijke 
verbeteringen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het 
fietsverkeer, met aandacht voor het milieu.  
 

Voor: PvdA(1), SP(1), Forza! Castricum(1), De VrijeLijst(2), Fractie Van 

Schoonhoven(1), CKenG(1), CDA(4), VVD(5)  
Tegen: D66(2), GroenLinks(3) 
 
 
Het aangenomen besluit beslispunt 2 luidt, met inbegrip van het aangenomen 
amendement, als volgt:  
Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor 
auto’s te onderzoeken, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesties, als mogelijke 
verbeteringen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het 
fietsverkeer, met aandacht voor het milieu.  
 

B  Lening stichting Meergranen 

  De raad heeft het volgende voorstel verworpen:  
 
Akkoord te gaan met het aangaan van een achtergestelde hypothecaire 
geldlening van € 200.000 met Stichting Meergranen tegen een rentepercentage 
van 2,5% per 1 januari 2020 met een looptijd van 20 jaar (1 januari 2040).  
 
Voor: D66(2), De VrijeLijst(2), PvdA(1), SP(1), GroenLinks(3) 
Tegen: VVD(5), CDA(4), CKenG(1), Fractie Van Schoonhoven(1), Forza! 
Castricum(1)  
 

C  Bekrachtigen geheimhouding op het juridische advies van SWDV omtrent de 
lening tussen de gemeente en Vrienden van de Bakkerij 

  De raad besluit: 
 
de geheimhouding die rust op het advies van SWDV van 29 januari 2020 op 
grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 
10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur te 
bekrachtigen. 
 
Voor: D66(2), De VrijeLijst(2), CkenG(1), CDA(4), VVD(5), Forza! Castricum(1) 
Tegen: GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 

 

D  Zienswijze op de kadernota GGD Hollands Noorden 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van 

de GGD Hollands Noorden 
 
2. Aanvullend verzoeken wij de GGD om 

a. bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de beoogde 
resultaten en effecten per focuslijn te beschrijven; 

b. in de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende 
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diensten verder door te zetten.   
 
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 

van GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 
 

E  Zienswijze op de kadernota Omgevingsdienst NHN 

  De raad besluit unaniem: 
 
De volgende zienswijze af te geven over de kadernota OD NHN 2021 
 
Zienswijze punt 1: 
Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken dient een eenduidig overzicht 
opgesteld te worden over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als 
financieel niveau. 
 
Zienswijze punt 2: 
De schaalvergroting zal bijdragen aan de ontwikkeling van goed beleid, echter wel 
moet duidelijk vastgelegd worden hoe lokaal beleid, lokale voorkeuren en lokale 
initiatieven daarin worden gewaarborgd en wat de financiële consequenties zullen 
zijn, zowel bij autonome ontwikkeling per gemeente als bij uitbesteden bij de OD 
NHN. Voordat een besluit kan worden genomen over het al dan niet uitbesteden 
van taken dient (meer) inzicht te worden gegeven in deze en andere 
consequenties.  
 
Zienswijze punt 3: 
Maak inzichtelijk hoe hoog het weerstandvermogen momenteel is. 
 
- Ook besluit de raad de volgende opmerkingen mee te geven: 
 
Opmerking 1:  
Hoe is het gesteld met de uitvoering van het Masterplan ICT en realisatie van 
doelstellingen genoemd in dit plan. 
 
Opmerking 2:  
De motivatie over de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 is 
onvoldoende. Hier dient een betere verklaring voor te komen.  
 
De zienswijze en opmerkingen via bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur 
van de OD NHN kenbaar te maken 
 

F  Zienswijze op de kadernota Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en 
Omstreken (VVI) 

  De raad besluit unaniem:  
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 
van de    
VVI Alkmaar e.o.  
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van  VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 

 

G  Zienswijze op de kadernota WNK Personeelsdiensten 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 
van WNK Personeelsdiensten; 
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2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het dagelijks bestuur van 
WNK Personeelsdiensten te brengen ten aanzien van het aangaan van 
het lidmaatschap van werkgeversvereniging SGO;  

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken 

 

H  Zienswijze op de kadernota Werkorganisatie BUCH 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de concept kaderbrief 
2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH: Niet 
akkoord met de PM wijze van verwerking van de taakstelling voor de GR 
Werkorganisatie BUCH en vasthouden aan de taakstelling vanuit het 
verbeterplan over de jaren 2021-2024. 
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 
 

I  Zienswijze op de kadernota Veiligheidsregio NHN 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2021 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal 
Risicoprofiel 2020-2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal 
Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
 

J  Zienswijze op de kadernota Cocensus 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 
van de GR Cocensus, met als kanttekening het verzoek om deze in het 
vervolg op te stellen naar het format zoals in regionaal verband is 
vastgesteld. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van de GR Cocensus kenbaar te maken. 
 

K  Zienswijze op de kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 
van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar (GR RHCA). 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de 
GR RHCA kenbaar te maken.  

 

L  Zienswijze op de kadernota Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM) 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 
van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
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bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer kenbaar 
te maken. 

 

M  Eerste wijziging op de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 

  De raad besluit unaniem: 
 

De eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 vast te 

stellen 
 

N  Eerste wijziging op de Verordening belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2020 

  De raad besluit unaniem: 
 
De eerste wijziging van de Verordening belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2020 vast te stellen. 

 

O  Kader investeringen kunststof buitensportvloeren 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Het kader voor het aanleggen, vervangen, onderhouden en renoveren van 
kunststof buitensportvloeren is "sober, doelmatig en efficiënt"; 

2. Voor topsportverenigingen wordt maatwerk toegepast. 
 

 
 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
 
 
de griffier       de plaatsvervangend voorzitter  
mw. V. H. Hornstra      mw. E. Bon 
 
 
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.  


