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BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM D.D. 1 OKTOBER 
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 1 oktober 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),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  Verlenging contract accountant 

  De raad besluit unaniem: 
 
Ipa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de gemeente 
Castricum voor de boekjaren 2020 en 2021. 

 
B  Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan de 

Geesterweg 10-12 te Akersloot 

  De raad besluit: 
 
het visiedocument ‘Kaderstellend Fasedocument transformatie Jachthaven 
Laamens te Akersloot (3 augustus 2020) vast te stellen als ruimtelijk kader voor 
de herontwikkeling van het bedrijventerrein Jachthaven Laamens aan de 
Geesterweg 10-12 te Akersloot.  
 
Voor: VVD(5), De VrijeLijst(2), D66(2), CKenG(2), GroenLinks(3), CDA(4), Fractie 
Van Schoonhoven (1), Lid Husslage (1), PvdA (1) 
Tegen: GDB(2) 
 

  Motie kettingbeding (CDA, Fractie Van Schoonhoven, PvdA, CKenG, D66) 

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:  
 
Verzoekt het college: 

 

Met de ontwikkelaar van plan Laamens in gesprek te gaan teneinde d.m.v. een 

kettingbeding speculatie van deze sociale koopwoningen categorie 2 tegen te 

gaan, waardoor deze beschikbaar blijven voor de doelgroep. 
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Onderdeel van dit kettingbeding zou kunnen zijn: 

 

 Dat de eigenaar de eerste 5 jaar, na het gereed komen van de woning, 

deze woning zelf dient te bewonen en als vestigingsadres in de GBA dient 

te worden opgenomen.    

 Dat verhuur van de woning niet is toegestaan. 

 Dat de prijs bij de verkoop van de woning gedurende de eerste 10 jaar niet 

hoger mag zijn dan de wervingskosten +woning verbeterkosten + inflatie  

                                                                          

  Motie regie participatie (VVD, GDB, CDA)  

  De raad heeft de volgende motie aangenomen:  
 
Roept het college op: 
 

 Een bemiddelende regie rol te pakken in de nog volgende participatie 
rondes. 

 De raad te informeren over de voortgang en uitkomsten hiervan. 
 

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

C  Visie Aardgasvrije Wijken 

  De raad besluit unaniem: 
 

de Visie Aardgasvrije Wijken vast te stellen. 
 

D  Rapport haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte Castricum 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. het Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte Kern Castricum ter 
kennisgeving aan te nemen. 

2. de aanbevelingen uit het Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte 
Kern Castricum over te nemen. 

 

E  Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland 
Noord 2020-2023 

  De raad besluit unaniem: 
 
De Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland 
Noord 2020-2023 vast te stellen en in plaats te laten treden van de visie aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord (vastgesteld op 2 
oktober 2014).  
 

F  Motie herinrichten Raadhuisplein (VVD, D66, De VrijeLijst, CKenG, CDA, 

Fractie Van Schoonhoven, PvdA, Lid Husslage)  
  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen :  

 
Roept het college op 
 

 Met een voorstel te komen voor de herinrichting van het Raadhuisplein; 

 Waarin vergroening, ontmoetingsplek, loop en fietsroutes en een laad en 
los plaats worden meegenomen; 

 In het plan zo veel als mogelijk groenvoorzieningen opnemen; 

 Rekening houden met het hergebruiken van het aanwezige kunstwerk op 
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het plein of elders; 

 Om omwonenden e.a. belanghebbende te betrekken bij de herinrichting; 

 De reconstructie van het plein uitvoeren na de realisatie van het bouwplan 
1e kwartier en gelijk met de aanleg van de infrastructuur rond dit gebouw.  

 
G  Coördinatiebesluit De Clinghe, Duin en Bosch 

  De raad besluit unaniem: 
 
De coördinatieregeling ex. artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 
toepassing te verklaren op het nieuwe bestemmingsplan, de 
omgevingsvergunning en eventueel andere samenhangende besluiten voor het 
project ‘De Clinghe, Duin en Bosch’.  
 

 
 
 
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   


