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BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM D.D. 17 
SEPTEMBER 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 17 september 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. M.A. Husslage (Lid Husslage), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. G. Krouwel 
(VVD), Dhr. M. van Leeuwen (CDA), Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks) (NB: afwezig 
bij besluitvorming over motie CDA/VVD bij bestemmingsplan Dusseldorperweg) , Dhr. A. de 
Rooij (VVD), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie Van 
Schoonhoven), Dhr. J.M. Slot (VVD), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Mw. Th. A. Veldt-
Alders (CDA), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig:  
Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG) 
 
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  Wensen en bedenkingen bij concept Regionale Energiestrategie Noord-

Holland Noord incl. moties en amendementen 

  Amendement Kernenergie (CDA, VVD, CKenG, GDB, Fractie Van 

Schoonhoven)  

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  

 
Het besluit als volgt te wijzigen: 
 
De volgende wensen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van de 
concept RES: 
 

 Kernenergie te beschouwen als serieus alternatief voor het gebruik van 
fossiele brandstof voor de opwekking van energie;  

 

 Kernenergie op te nemen in het bod van de RES Noord-Holland Noord in de 
CO2-vrije energiemix;  

 

 De energiestrategie te richten op 2050 in plaats van 2030; 
 

 Te zoeken naar een mogelijke locatie voor een kerncentrale en de financiële 
haalbaarheid gelijk aan de wijze waarop dat nu in de RES gebeurt met zon en 
wind, zodat kernenergie in de RES en verder een rol van betekenis kan 
krijgen.  

 

 Aandacht te vragen voor de mogelijkheden die kernenergie biedt om bij te 
dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen en het klimaatverdrag van 
Parijs bij de Provincie en de Rijksoverheid.   
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Voor: CDA(4), CKenG(2), VVD(5), GDB(2), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: De VrijeLijst(2), D66 (2), GroenLinks(3), Lid Husslage(1), PvdA(1)  

 

  Amendement leidraad visie natuurorganisaties (De VrijeLijst, D66, PvdA, 
Fractie Van Schoonhoven) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
 
De besluit als volgt te wijzigen: 
 

 Het college kennis te laten nemen van de wens van de gemeenteraad 
Castricum dat in de verdere uitwerking van de RES Noord-Holland Noord 
voor het landelijke gebied de leidraad van de natuurorganisaties wordt 
toegepast. 
 

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

  De door de raad ingebrachte wensen en bedenkingen bij concept Regionale 
Energiestrategie Noord-Holland Noord komen daarmee als volgt te luiden:  

  De raad besluit: 
 

1. De volgende wensen ter kennis van het college te brengen ten aanzien 
van de concept RES: 

 

 Kernenergie te beschouwen als serieus alternatief voor het gebruik van 
fossiele brandstof voor de opwekking van energie;  

 Kernenergie op te nemen in het bod van de RES Noord-Holland Noord 
in de CO2-vrije energiemix;  

 De energiestrategie te richten op 2050 in plaats van 2030; 

 Te zoeken naar een mogelijke locatie voor een kerncentrale en de 
financiële haalbaarheid gelijk aan de wijze waarop dat nu in de RES 
gebeurt met zon en wind, zodat kernenergie in de RES en verder een 
rol van betekenis kan krijgen.  

 Aandacht te vragen voor de mogelijkheden die kernenergie biedt om bij 
te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen en het klimaatverdrag 
van Parijs bij de Provincie en de Rijksoverheid.   

 
2. Het college kennis te laten nemen van de wens van de gemeenteraad 

Castricum dat in de verdere uitwerking van de RES Noord-Holland Noord 
voor het landelijke gebied de leidraad van de natuurorganisaties wordt 
toegepast. 
 

B  Uitvoeringsscenario Participatiewet  

  De raad besluit unaniem: 
 
1. kennis te nemen van het rapport ‘Een toekomstbestendig scenario voor de 

uitvoering van de Participatiewet’ van Berenschot waarin een kaderstellend, 
richtinggevend en toekomstig scenario is beschreven voor de uitvoering van 
de Participatiewet. 
 

2. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord op pagina 
30 van het rapport: 

 

 Gemeenten staan voor een enorme opgave om goed invulling te geven 
aan de Participatiewet, die elk jaar leidt tot een grotere doelgroep 
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waarvoor een oplossing moet worden gerealiseerd. Uiteindelijk is het 
aantal mensen met een beperking dat moet worden ondersteund 
vanuit de Participatiewet minstens twee keer zo groot als het 
oorspronkelijk aantal Wsw-ers. 

 De beschikbare middelen per persoon met een arbeidsbeperking, gaan 
flink omlaag. Nu is voor een Wsw-er circa 25K beschikbaar. Voor de 
nieuwe doelgroep (die geleidelijk de huidige doelgroep Wsw vervangt) 
is circa 12K pp beschikbaar. 

 Tegelijkertijd zit er veel onzekerheid in de hoogte van de budgetten. De 
budgetten kunnen jaarlijks flink fluctueren. Vooraf is de hoogte moeilijk 
of niet in te schatten. Door het bijeenbrengen van de budgetten worden 
de risico’s gemitigeerd. 

 De uitvoering van werk en inkomen in de regio is nu versplinterd. 
Integrale aanpak van de verschillende onderdelen van participatie en 
inkomen leidt – zowel op uitvoeringsniveau als op bestuurlijk niveau – 
tot meer effectiviteit. 

 De ervaring leert dat de aansturing bij een versplinterde uitvoering van 
de Participatiewet lastig is en dat het vaak lastig is om aan te wijzen 
wie waarvoor verantwoordelijk is (is achterblijvende uitstroom het 
gevolg van onvoldoende handhaving of onvoldoende re-integratie? 
Blijven de resultaten van re-integratie achter, omdat de 
zusterorganisatie mensen aanlevert met een te grote afstand tot de 
arbeidsmarkt of omdat de betreffende organisatie onvoldoende 
presteert op het terrein van re-integratie). Afschuifgedrag ligt op de 
loer. Integrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
Participatiewet maakte een efficiëntere en eenduidiger aansturing 
mogelijk, wat leidt tot een beter resultaat. 

 Schaalvergroting biedt de mogelijkheid om een gevarieerder aanbod te 
doen aan inwoners en zo (a) beter aan te sluiten bij de wensen en 
mogelijkheden van mensen en (b) een groter aantal mensen aan de 
slag te helpen. 

 Schaalvergroting biedt de mogelijkheid om efficiënter te werken en op 
die manier meer mensen te ondersteunen voor hetzelfde geld. 
Onderzoek toont aan dat grotere uitvoeringsorganisaties gemiddeld 
lagere uitvoeringskosten hebben dan kleinere uitvoeringsorganisaties. 

 Integratie en regionalisering van de verschillende onderdelen die nu 
(delen van) de Participatiewet uitvoeren leiden tot een duidelijker en 
meer gelijkwaardig aanspreekpunt voor de werkgevers in de 
arbeidsmarktregio en andere partners die op regionaal niveau 
opereren, zoals onderwijsinstellingen en zorgpartijen. 

 Verbinding met het bredere sociaal domein moet op lokaal niveau, zo 
dicht mogelijk bij de burger worden georganiseerd. Tegelijkertijd is de 
kwaliteit gebaat om de verbinding te organiseren vanuit een 
gemeenschappelijk, regionaal perspectief. 

 De centrale doelstelling van het traject is: wij willen de mogelijkheden 
optimaliseren om mensen naar vermogen deel te laten nemen in de 
samenleving en perspectief te bieden op deelname (zie paragraaf 1.1). 
Het scenario draagt bij aan deze doelstelling. Drie inhoudelijke 
voordelen voor inwoners spelen daarbij een rol. 

o Ten eerste faciliteert het scenario het lokaal bieden van 
integralere regie in het brede sociale domein, wat resulteert in 
meer maatwerk voor inwoners met meervoudige problematiek 
dan in het huidige arrangement.  

o Ten tweede leidt het versterken van de samenwerking bij de 
uitstroombevordering – het werkfit maken en matchen van 
Mensen in de Participatiewet – tot hogere baankansen voor alle 



 

 4 

Mensen in de Participatiewet.  
o Tot slot zorgt samenwerking ervoor dat er geïnvesteerd kan 

worden in een (nog) kleinere caseload van klantmanagers 
werk. Dit leidt tot meer tijd en aandacht voor inwoners, ook voor 
bijstandsgerechtigden die niet kunnen uitstromen naar werk 
maar op een andere manier ondersteund kunnen worden om 
deel te nemen aan de samenleving. 

 

 C Gemeentelijke visie Integrale Kindcentra incl. amendement 

  Amendement Gemeentelijke Visie op Integrale Kindcentra (VVD, D66, GDB, 
Fractie Van Schoonhoven, PvdA)  

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 
 
Het besluit in het raadsvoorstel als volgt te formuleren: 

 

De nota Gemeentelijke Visie op Integrale Kindcentra (IKC) vast te stellen, waarbij 

de onderstaande uitgangspunten leidend zijn: 

 

a) De gemeente erkent de meerwaarde van een integrale benadering van de 

ondersteuning op de ontwikkeling van het kind; 

b) De gemeente neemt een positieve grondhouding aan wanneer er 

initiatieven worden genomen om tot de vorming van een IKC te komen; 

c) De rol van de gemeente is faciliterend op de procesvorming en verbinding. 

Afhankelijk van de situatie en gemeentelijk belang kan voor een andere rol 

worden gekozen; 

d) De gemeente financiert de huisvesting van commerciële activiteiten zoals 

de kinderopvang niet, maar laat dit bij het schoolbestuur;  

e) Wanneer het gaat om het huisvesten van partijen die een maatschappelijk 

belang dienen, wordt aangesloten bij de regels zoals gesteld in het 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) van de gemeente. 

 

  Voorstel zelf 

  De raad besluit – met inachtneming van het aangenomen amendement - 
unaniem: 
 
onderstaande uitgangspunten van de gemeentelijke visie op integrale kindcentra 
(IKC) vast te stellen: 
 
a) de rol van de gemeente is faciliterend op de procesvorming en verbinding, 

afhankelijk van de situatie en gemeentelijk belang kan voor een andere rol 
worden gekozen; 

b) de gemeente financiert de huisvesting van commerciële activiteiten zoals 
de kinderopvang niet, maar laat dit bij het schoolbestuur; 

c) wanneer het gaat om het huisvesten van partijen die een maatschappelijk 
belang dienen, wordt aangesloten bij de regels zoals gesteld in het 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) van de gemeente. 

 
Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  
 
De nota Gemeentelijke Visie op Integrale Kindcentra (IKC) vast te stellen, waarbij 

de onderstaande uitgangspunten leidend zijn: 

 

a) De gemeente erkent de meerwaarde van een integrale benadering van de 

ondersteuning op de ontwikkeling van het kind; 
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b) De gemeente neemt een positieve grondhouding aan wanneer er 

initiatieven worden genomen om tot de vorming van een IKC te komen; 

c) De rol van de gemeente is faciliterend op de procesvorming en verbinding. 

Afhankelijk van de situatie en gemeentelijk belang kan voor een andere rol 

worden gekozen; 

d) De gemeente financiert de huisvesting van commerciële activiteiten zoals 

de kinderopvang niet, maar laat dit bij het schoolbestuur;  

e) Wanneer het gaat om het huisvesten van partijen die een maatschappelijk 

belang dienen, wordt aangesloten bij de regels zoals gesteld in het 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) van de gemeente. 

 

 D Dagrecreatie Recreatieterrein De Hoorne Akersloot 

  De raad besluit unaniem:  
 

 Kennis te nemen van de stand van zaken van het project dagrecreatie De 
Hoorne. 

 Akkoord te gaan met vervolgstappen voor de uitvoering van de haalbare 
onderdelen van het project dagrecreatie De Hoorne en de hieronder 
genoemde financiële besluiten af te wegen bij de begrotingsbehandeling 2021. 

o Een bedrag van € 133.267 beschikbaar te stellen vanuit de 
bestemmingsreserve 'Uitvoering Raadsprogramma' en deze toe te 
voegen aan het budget voor de realisatie van project dagrecreatie De 
Hoorne. 

o Een bedrag van € 138.075 beschikbaar te stellen vanuit de 
bestemmingsreserve 'Uitvoering Raadsprogramma' en deze op te 
nemen in een nieuwe bestemmingsreserve 'Onderhoudslasten De 
Hoorne'. 
 

 E Motie juridisch beding in overeenkomst met toekomstige bewoner (CDA, 

VVD)  

  De raad heeft de volgende motie aangenomen:  

 
Verzoekt het college er bij de initiatiefnemer op aan te dringen dat een juridisch 

beding wordt opgenomen in de koopovereenkomst met de toekomstige 

bewoner(s) dat de ondernemer haar bedrijf kan voortzetten op de manier waarop 

het nu ook is toegestaan. 

 

Voor: CDA (4), VVD (5), De VrijeLijst (2), Fractie van Schoonhoven (1) 

Tegen: D66 (2), PvdA (1), CKenG (2), GroenLinks (3), GDB (2), Lid Husslage (1)  

 

 F Motie gemeentefinanciën t.b.v. ALV VNG (GroenLinks, CDA, D66, VVD, De 
VrijeLijst, PvdA, Lid Husslage)  

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 
 
Roept de vertegenwoordiging namens de gemeente Castricum op: 
 

 om deze motie mede in te dienen namens de gemeente Castricum; 

 op de ledenvergadering van 25 september voor deze motie te stemmen; 

 De raad op de hoogte te houden van het resultaat en het vervolg van deze 
inzet. 

 
Voor: GroenLinks(3), CDA(4), D66(2), VVD(5), De VrijeLijst(2), PvdA(1), Fractie 
Van Schoonhoven(1), Lid Husslage (1) 
Tegen: CKenG(2), GDB(2) 
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 G Ambitiedocument Programma Klimaat 

  De raad besluit: 

 
1. Het ambitiedocument programma Klimaat 2021-2025 vast te stellen en 

daarbij te kiezen voor het basis ambitieniveau; 
2. Het benodigde structurele budget van € 202.000 mee te nemen bij de 

integrale afweging van de begroting van 2021;  
3. In 2021 een besluit te nemen over de extra incidentele budgetten vanaf 

2022. 
 
Voor: CDA (4), De VrijeLijst (2), CKenG (2), PvdA (1), GroenLinks (3), D66 (2), 
Fractie Van Schoonhoven (1), Lid Husslage(1), GDB(2) 
Tegen: VVD(5) 

 

 H Visie transformatie jeugdhulp met verblijf  

  De raad besluit unaniem: 
 
De visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf vast te stellen. 
 

 
 
 
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 castricum.raadsinformatie.nl   


