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BESLUITENLIJST VIRTUELE VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM  
D.D. 23 APRIL 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 23 april 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), 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. A.F.H. Wellink (VVD), Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG) ), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) 
 
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  Ruimtelijk Kader Startingerweg fase 2 Akersloot 

  Over het voorstel is geen stemming gevraagd en daarmee is (onderstaande) 

voorstel aangenomen (artikel 32 Gemeentewet).  

 
het ruimtelijk kader Startingerweg woonfase 2 te Akersloot vast te stellen voor de 
realisatie van 16 sociale huurwoningen, 7 sociale grondgebonden koopwoningen 
en 64 grondgebonden koopwoningen in diverse prijsklassen.   
 

B  Motie onderwijsvisie (VVD, CKenG, GDB, D66, Forza! Castricum, Fractie Van 
Schoonhoven)  

  Over het voorstel is geen stemming gevraagd en daarmee is (onderstaande) 

voorstel aangenomen (artikel 32 Gemeentewet).  
 
Roept het college op:  
 

- Om te komen tot een gemeentelijke onderwijsvisie (reikwijdte 0-18 jaar) 
- In deze visie de onderwijsontwikkelingen in relatie tot andere domeinen 

(o.a. economie, cultuur, jeugd, verkeer, ruimtelijke ordening) te 
beschouwen 

- Deze visie op te stellen in samenspel met diverse stakeholders (o.a. 
onderwijsveld en raad) 

- Voorafgaand aan de Raad een procesvoorstel met een inhoudsopgave te 
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doen toekomen die naar de onderwijsvisie leidt 
- Vervolgens een bestuursopdracht op te stellen die de Raad uiterlijk direct 

na het zomerreces zal worden aangeboden 

C  Financiering startersleningen   

  De raad besluit: 
 
Ter financiering van startersleningen de in 2013 éénmalig beschikbaar gestelde € 
500.000 aan te merken als 'revolverend', waardoor per direct weer 
startersleningen kunnen worden verstrekt.  
 
Voor: CDA(4), CKenG(2), De VrijeLijst(2), GDB(2), Forza! Castricum(1), PvdA(1), 
Lid Husslage(1), Fractie Van Schoonhoven(1), GroenLinks(2), D66(2)  
Tegen: VVD(5) 
 

D  Erfgoedverordening 

  Over het voorstel is geen stemming gevraagd en daarmee is (onderstaande) 

voorstel aangenomen (artikel 32 Gemeentewet).  
 

De Erfgoedverordening Castricum 2020 vast te stellen. 
 

E  Handvest Actieve Informatieplicht 

  Over het voorstel is geen stemming gevraagd en daarmee is (onderstaande) 

voorstel aangenomen (artikel 32 Gemeentewet).  
 
Het Handvest Actieve informatieplicht 2020 vast te stellen 
 

F  Commissie kosten verbouw Sokkerwei tbv Montessori basisschool 

  Over het voorstel is geen stemming gevraagd en daarmee is (onderstaande) 

voorstel aangenomen (artikel 32 Gemeentewet).  
 
1. Voor de verhuiskosten en de aanpassingen aan gebouw en terrein van de 

locatie Sokkerwei een bedrag van €95.000 beschikbaar te stellen aan 
schoolbestuur ISOB. 

2. Voor dit bedrag te beschikken over de reserve Onderwijshuisvesting. 
 

G  Motie ondersteuning tijdens Coronacrisis (CKenG, Forza! Castricum, Fractie 
Van Schoonhoven, GDB, VVD) 

  Over het voorstel is geen stemming gevraagd en daarmee is (onderstaande) 

voorstel aangenomen (artikel 32 Gemeentewet).  
 
Draagt het college op 
 

- De Raad op zéér korte termijn een voorstel te doen welke mogelijkheden 
de gemeente Castricum heeft om een rol te kunnen spelen in de hulp aan 
lokale bedrijven en (sport-) verenigingen, die ten onder dreigen te gaan als 
gevolg van de coronacrisis en de getroffen overheidsmaatregelen; 

- Een schatting te maken van de financiële consequenties van de 
afzonderlijke steunmaatregelen; 

- Deze maatregelen ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.  
 

 
 
 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
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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.  


