
 

 1 

BESLUITENLIJST VIRTUELE VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM  
D.D. 19 MEI 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 19 mei 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), 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), 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. H.A. Waterman 
(GroenLinks), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst) 
 
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  Initiatiefvoorstel inzake participatie namens de werkgroep vernieuwing 

lokale democratie 

  De raad besluit unaniem: 
 

A. het college te verzoeken om rondom participatie rekening te houden met 
de volgende aandachtspunten:  

 
1. Zorg voor een heldere opdracht;  
2. Doe aan verwachtingsmanagement & koppel terug; 
3. Maak voor de raad inzichtelijk hoe de participatie is verlopen; 
4. Faciliteer medewerkers in het organiseren van een goed 

participatieproces;  
5. Wees creatief in de inzet van participatie-instrumenten om de samenleving 

in den brede te betrekken;  
6. Maak gebruik van beschikbare kennis, in het bijzonder de handreiking 

interactieve beleidsvorming.  
 

B. dit voorstel te delen met de gemeenteraden van Bergen, Heiloo en 
Uitgeest en hen te vragen een soortgelijk verzoek aan hun colleges over te 
brengen.  

 
 

http://www.castricum.nl/
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B  Evaluatie pilot jongerenwerk 

  De raad besluit unaniem: 

 
1. Kennis te nemen van bijgaande ‘eindevaluatie pilot jongerenwerk 2018-2020’. 
2. In te stemmen met de structurele uitbreiding van de formatie jongerenwerk bij 

Stichting Welzijn Castricum met 2,2 fte per 1 september 2020. 
3. Bijgaande begrotingswijziging 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 internet onder: Bestuurlijke 
informatie/agenda’s, voorstellen en besluiten.  


