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BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM D.D. 22 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 22 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. R. 
Castricum (Forza! Castricum), 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), Mw. Th. A. Veldt-Alders 
(CDA), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig:  
Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) 
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. F. Binnendijk, dhr. P.P.J Slettenhaar 
 
Afwezige leden college: 
Dhr. R.A. de Haan  
 
Voorzitter: raadsvoorzitter dhr. A. Mans 
 
Griffier: Mw. V.H. Hornstra 
 

A  Nota Grondprijsbeleid 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. De Nota Grondprijsbeleid Castricum vast te stellen. 
2. De Nota Grondprijzen gemeente Castricum d.d. 14 juli 2011 in te trekken. 
 

B  Nota parkeernormen 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen:  
 
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
  
De nota “parkeernormen 2020 gemeente Castricum” vast te stellen en de nota 
“parkeernormen Castricum 2013” in te trekken met dien verstande dat de nota als 
volgt wordt gewijzigd: 
  
1. op pagina 14 in de tekst over de mobiliteitscorrectie de volgende bullet 
toe te voegen: 
- De initiatiefnemer ontwikkelt een project waarbinnen 30% sociale woningbouw 
wordt voorgesteld. 
  
2. op pagina 14 aan het kader de volgende tekst toe te voegen:  
Een ruimtelijke reservering kan als groenvoorziening gerealiseerd worden. Mocht 
uit een meting achteraf komen vast te staan dat er onvoldoende parkeerplaatsen 
zijn ontwikkeld, dan kan deze groenvoorziening alsnog worden omgezet in 
parkeergelegenheid volgens de oorspronkelijke normstelling. Mocht uit dezelfde 
meting echter blijken dat de parkeerruimte overschat is, dan volgt een voorstel om 
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gerealiseerde parkeerplaatsen toe te voegen aan de groenvoorziening. 
 
Voor: GroenLinks(2), Lid Husslage(1), PvdA(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: CDA(4), CKenG(3), VVD(5), D66(2), De VrijeLijst(2), GDB(2)  
 

  De raad besluit: 
 
De nota “parkeernormen 2020 gemeente Castricum” vast te stellen en de  nota 
“parkeernormen Castricum 2013” in te trekken.  
 
Voor: CDA(4), CKenG(3), VVD(5), D66(2), De VrijeLijst(2), GDB(2), PvdA(1), Lid 
Husslage(1) 
Tegen: GroenLinks(2), Fractie Van Schoonhoven (1)  
 

C  5e herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom 

  De raad besluit unaniem: 
 
het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, vijfde herziening’  
NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-VE05 ongewijzigd vast te stellen. 
 

D  Statutenwijziging ISOB 

  De raad besluit unaniem : 
 

1. De Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke 
Stichting Openbaar Basisonderwijs op te heffen overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 18, tweede en derde lid van de regeling 
alsmede artikel 20 van de regeling.  

2. Keurt de voorgestelde statutenwijzigingen, zoals hieronder 
genoemd, goed:  

  

 Van de statuten van de ISOB Artikel 2 onder c Begripsbepaling: ISOB-raad 
verwijderen  

 Van de statuten van de ISOB Artikel 7 lid 3 College van Bestuur; Taak en 
Bevoegdheden te wijzigen in:  
 
o 3.  Het college van bestuur maakt jaarlijks, in overleg met de raad 
van toezicht, een    begroting op. Na goedkeuring door de raad van 
toezicht wordt de begroting vastgesteld door het college van bestuur. Een 
afschrift van de begroting wordt ter informatie toegezonden aan de 
gemeenteraden.  

 

 Van de statuten van de ISOB Artikel 11 lid 1 tot en met lid 4 Raad van 
Toezicht te wijzigen in:  
o Het toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad 
van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf of zeven natuurlijke 
personen. De raad van toezicht bepaalt uit hoeveel leden de raad van 
toezicht bestaat.  

o De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de 
gemeenteraden. Benoeming geschiedt met inachtneming van een 
profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de raad van 
toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden 
beschreven. De profielschets wordt voor advies voorgelegd aan de 
GMR.  

o De GMR wordt door de raad van toezicht uitgenodigd om voor een 
zetel een bindende voordracht te doen.  
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o De raad van toezicht doet aan de gemeenteraden een voordracht voor 
de benoeming van  de leden van de raad van toezicht.  

  

 Van de statuten van de ISOB Artikel 11 lid 11 onder d Raad van Toezicht 
te wijzigen in:  

o Een lid van raad van toezicht defungeert: o d. door zijn ontslag 
verleend door de gemeenteraden.  

  

 Van de statuten van de ISOB Artikel 11 lid 12 Raad van Toezicht te 
wijzigen in:  

 
o In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige 

raad van toezicht houdt zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet 
van alle leden van de raad van toezicht of het enige (overgebleven) lid 
worden de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht 
waargenomen door de perso(o)n(en) die daartoe door de 
gemeenteraden is of wordt aangewezen.  

  
o Gaan de gemeenteraden niet binnen twee weken nadat de 

gemeenteraden van de situatie op de hoogte is gesteld tot een 
zodanige aanwijzing over dan wordt de raad van toezicht 
waargenomen door de perso(o)nen die daartoe door de 
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar 
de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer 
belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.  

 

 Van de statuten van de ISOB Artikel 13 lid 2 onder a en b Boekjaar en 
jaarstukken te wijzigen in:  
 
o 2.a   Bij het opmaken van het jaarverslag houdt het college van 
bestuur rekening met het bepaalde in artikel 7.4 (doelstelling) en legt het 
college van bestuur verantwoording af over het bepaalde in artikel 4.2 en 
4.3 (specifieke kenmerken en openbaar- en algemeen toegankelijk 
onderwijs). Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt het 
jaarverslag vastgesteld door het college van bestuur. Het jaarverslag wordt 
ter informatie aan de gemeenteraden gezonden.  o 2.b    Bij het opmaken 
van de jaarrekening houdt het college van bestuur rekening met het 
bepaalde in artikel 6.10 en 11.8 (bezoldiging en onkostenvergoeding 
college van bestuur en leden raad van toezicht). Na goedkeuring door de 
raad van toezicht wordt de jaarrekening vastgesteld door het college van 
bestuur. Het college van bestuur zendt binnen twee weken na vaststelling 
van de jaarrekening een afschrift daarvan aan de gemeenteraden.  
 

 Van de statuten van de ISOB Overgangsbepalingen opnemen o Artikel 17  

 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van deze statuten zijn de huidige 
leden van de raad van toezicht benoemd op voordracht van de ISOB-raad.  

 De raad van toezicht maakt het aftreden zichtbaar in het rooster zoals 
bedoeld in artikel 11, zesde lid van de statuten. 

 

E  Rapport rekenkamercommissie inzake GGD Hollands Noorden 

  De raad besluit unaniem:   

 
1. kennis te nemen van het rekenkameronderzoek met betrekking tot de 

GGD Hollands Noorden ‘Financiële risico’s in perspectief’; 
2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissies zoals verwoord op 

pagina 6 en 7 van het rapport voor zover gericht aan de raden over te 
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nemen; 
3. het college te verzoeken de aanbevelingen van de rekenkamercommissies 

zoals verwoord op pagina 6 en 7 van het rapport voor zover gericht aan de 
colleges over te nemen.   

 

F  Rapport rekenkamercommissie inzake externe inhuur BUCH-gemeenten  

  De raad besluit unaniem: 
 

1. kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘Externe inhuur BUCH-
gemeenten’; 

2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissies zoals verwoord op 
pagina 11 en 12 van het rapport voor zover gericht aan de raden over te 
nemen; 

3. het college te verzoeken er bij de BUCH-werkorganisatie op aan te dringen 
de aanbevelingen van de rekenkamercommissies zoals verwoord op 
pagina 11 van het rapport voor zover gericht aan de BUCH-
werkorganisatie over te nemen. 

 

  De raad heeft de volgende motie verworpen:  
 
Besluit:  
 

- De BUCH-werkorganisatie in de gelegenheid te stellen voor ziekte, 
tijdelijke piek, opdrachten buiten de "basisafspraken" en om specifieke 
kennis op te bouwen de externe inhuur voor de jaren 2020, 2021 en 2022 
en volgende jaren te stellen op respectievelijk 15%, 12,5% en 10% van de 
personele uitgaven; 

- Jaarlijks daarover aan de gemeenteraad te rapporteren. 
 

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

G  Zienswijze Deining en Sports at Sea in 1 paviljoen aangepast 

  De raad besluit: 
 
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorgenomen besluit 
van burgemeester en wethouders dat luidt: 

 
De gevraagde omgevingsvergunningen te verlenen voor: 

 de realisatie van één nieuw jaarrond paviljoen dat Deining en Sports at 
Sea huisvest, met dien verstande dat het 'zomer uitgiftepunt' van 
Deining alleen voor het zomerseizoen 2021 wordt toegestaan in 
verband met Corona-crisis en de hellingbaan vervalt. 

 Het plaatsen van 11 nieuwe strandhuisjes ter plaatse van de huidige 
Sports at Sea locatie. 

 Het verplaatsen van 14 strandhuisjes ten noorden van de nieuwe 
Sports at Sea locatie naar de huidige locatie van de botenopslag.  

 De botenopslag te verplaatsen naar de plek direct ten noorden van de 
nieuwe locatie van Sports at Sea, inclusief nieuwe opslagloods. 

 
Dit met dien verstande dat: 

1) de hellingbaan vergund wordt nu het HHNK daarmee akkoord is gegaan 
en; 

2) het zomer uitgiftepunt - mits geplaats binnen de 7-meter terraszone & 
gebruikmakend van de signaleringsfunctionaliteiten - wordt vergund voor 
een periode 5 jaar, vervolgens geëvalueerd wordt en daarna opnieuw voor 
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5 jaar vergund kan worden.  
 
Voor: GDB(2), PvdA(1), CKenG(3), Lid Husslage(1), CDA(4), De VrijeLijst(2), 
D66(2), Fractie Van Schoonhoven(1), VVD(5)  
Tegen: GroenLinks(2) 
 

 
 
 
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   


