
 

 1 

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM D.D. 25 JUNI 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 25 juni 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), 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. 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  1e FIRAP 2020 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. De Begroting 2020 in overeenstemming te brengen met deze 1e FIRAP 
2020;  

2. Akkoord te gaan met de investeringen 2020 conform pagina 32 van de 1e 

FIRAP 2020/Kadernota 2021.  
 

B  Kadernota 2021 

  De raad besluit unaniem: 
 
Kennis te nemen van de Kadernota 2021 en het daarin opgenomen 
meerjarenperspectief 2021-2024 als kader voor de Begroting 2021 (inclusief 
meerjaren investeringen) 
 

 2 Motie reserve Wmo- en jeugdtaken (GroenLinks, D66, PvdA, Lid Husslage)  

  De raad heeft de volgende verworpen: 

 

 stemt in met de oorspronkelijke (en nooit ingetrokken) conclusie van het 
college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de voor de 
WMO en jeugdtaken benodigde weerstandscapaciteit à € € 2.488.665 en  
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 verzoekt het college in de concept-begroting 2021 het voorstel te 
verwerken daarin te voorzien door binnen de Algemene reserve een 
bedrag à € 2.488.665 - geïndexeerd - van het label WMO/jeugdtaken te 
voorzien, analoog aan het in de begroting 2019 geïntroduceerde label 
'Reserve Raad' ten behoeve van de uitvoering van het raadsprogramma. 

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

 

 3 Motie verlichting administratieve lastendruk aanbieders sociaal domein 
(GroenLinks, D66, PvdA, Lid Husslage) 

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen: 

 

Verzoekt het college 

 

 Voor alle jeugdhulpproducten bovenregionaal, met de 18 gemeenten in 
NHN, een maximale inspanning te plegen om er, daar waar mogelijk naar 
te streven, de lastendruk in de jeugdzorg te verlagen door dezelfde 
inkoopcontracten samen te stellen (ook al is samen inkopen niet 
nodig/mogelijk), met als resultaat dat de administratieve lastendruk voor 
de instellingen en uitvoerenden in de jeugdzorg drastisch vermindert, 

 Er naar te streven dat per aanbieder/instelling op te nemen dat in de 
inkoopvoorwaarden 1 en hetzelfde aanmeldformulier wordt gehanteerd als 
toegang tot hulp in alle 18 gemeenten, 

 Op termijn in de regio te streven naar een eenduidig systeem met dezelfde 
formats voor administratie van het zorgaanbod en de rapportages en 
daarvoor binnen een jaar een meerjarenplan op te stellen ter beoordeling 
van de raden, 

 De raad via de nieuwsbrief sociaal domein in algemene zin op de hoogte 
te houden van de voortgang op het gebied van  het terugbrengen 
administratieve lastendruk in de Jeugdzorg en de WMO. 

 

 4 Motie strandplateau (CKenG, CDA) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 

Draagt het college op 

 

 In overleg met betrokkenen per direct het achterstallig onderhoud op het 
strandplateau aan te pakken;   

 Consistentie te brengen in de gebruikte materialen (geen kil metaal en 
plastic maar warm hout, dat beter in het gebied past);  

 Maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat er opnieuw achterstallig 
onderhoud in het gebied zal ontstaan;  

 De Raad dit najaar de contouren te schetsen van hoe het strandplateau 
eruit gaat zien nadat de 2e fase zal zijn gerealiseerd.   
 

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

 6 Motie bouwen aan de randen (CKenG, Forza! Castricum) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
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Verzoekt het college om 

 

 Te onderzoeken waar langs de randen woningenbouw plaats zou kunnen 
vinden en de mogelijkheden aan de raad voor te leggen;  

 Te onderzoeken of er agrariërs zijn met grondposities langs die randen, 
die bereid zouden zijn hun grond geheel of gedeeltelijk te verkopen.  

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

C  Erfgoednota inclusief motie 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. De nota “Erfgoed is van ons allemaal” vast te stellen. 
2. Voor de noodzakelijke menskracht om de nota Erfgoed uit te voeren een 

structureel bedrag van € 40.000, - (0,5 fte) beschikbaar te stellen in de 
Kadernota 2021. 

3. Voor het uitvoeren van de activiteiten genoemd in de nota Erfgoed een 
structureel bedrag van € 10.000, - op jaarbasis beschikbaar te stellen in de 
Kadernota 2021. 

4. Voor de voortzetting van het bestaande beleid in 2020 een incidenteel 
bedrag van  
€ 35.000, - beschikbaar te stellen in de 1e FIRAP 2020. 

 

  Motie evalueren formatie (GroenLinks, D66, CDA, Lid Husslage) 

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

 

 In het eerste kwartaal van 2022 terug te komen naar de raad met een 

terugkoppeling op de voortgang van de uitvoering van de erfgoednota en 

de invloed van de formatie op de ambities; 

 Een jaar na de invoering van de Omgevingswet terug te komen naar de 

raad met een terugkoppeling van de eventuele extra taken van de erfgoed 

ambtenaren in verhouding met de nu beschikbare FTE. 

 

D  Diverse voorstellen m.b.t. griffie en Wnra 

  De raad besluit unaniem: 

 

1. de Verordening werkgeverscommissie Castricum 2020 vast te stellen;  

2. het Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020 vast te stellen;  

3. de Instructie van de griffier gemeente Castricum 2020 vast te stellen 

4. 4. kennis te nemen van het concept-machtigingsbesluit waarmee de 

burgemeester de werkgeverscommissie respectievelijk de raadsgriffier 

machtigt om de arbeidsovereenkomsten met de raadsgriffier 

respectievelijk het raadsgriffiepersoneel te ondertekenen. 
 

E  Uitbreiding en inrichting griffie  

  De raad besluit: 
 

1. het aangehechte voorstel uitbreiding en inrichting griffie vast te stellen;   
2. de huidige formatie van de griffie (2,0 fte) uit te breiden met een junior 

raadsadviseur (1,0 fte) tot de totale omvang van de griffie van 3,0 fte;  
3. de kosten van de uitbreiding en inrichting griffie van totaal circa 95.000 op 
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te nemen in de kadernota 2021. 
 
Voor: De VrijeLijst(2), GroenLinks(3), D66(2), VVD(5), PvdA(1), Lid Husslage(1), 
CDA(4), Fractie Van Schoonhoven(1)  
Tegen: GDB(2), CKenG(2), Forza! Castricum(1) 

F  Jaarrekening 2019 gemeente Castricum 

  De raad besluit unaniem: 

 
Het jaarverslag en de jaarrekening van baten en lasten 2019 van de gemeente 
Castricum vast te stellen.  
 

  De raad besluit unaniem: 

 
1. Een deel van het rekeningresultaat tot een totaalbedrag van € 1.043.284 aan te 
wenden voor:  
 

Pilot Wonen (overheveling) € 300.000  
 

Energietransitie (overheveling) € 245.600 

Bijdrage aan de werkorganisatie BUCH € 164.784 

Dagrecreatie Alkmaardermeer € 88.000  

Zwembadonderhoud € 64.000  

Rekenkamer-budget € 10.000  

Klimaattop/bewonerstop € 15.000  

Welstandsnota  € 5.000 

Verkeersonderzoek Zanderij € 11.000  

Omgevingswet € 48.000 

Vluchtelingen € 55.000  

Beschermd wonen € 21.900  

Stedenbouwkundig onderzoek beeldkwaliteit € 15.000  

 € 1.043.284  
 

 
2. De ontvangen bijdrage m.b.t. parkeren, te weten € 145.000 wordt gestort in de 
bestemmingsreserve Parkeren.  
 
3. Het ontvangen overschot toeristenbelasting, te weten € 8.788 wordt gestort in 
de bestemmingsreserve KEC.  
 
4. Het saldo dat resteert na verwerking van punt 1 t/m punt 3. en het positieve 
resultaat, te weten € 603.764 wordt onttrokken aan de algemene reserve.  
 

G  Zienswijze jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 
Werkorganisatie BUCH 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 
van de GR Werkorganisatie BUCH, onder voorwaarde dat de 
aanbevelingen die de accountant heeft gedaan in zijn Management Letter 
van 10 december 2019 worden doorgevoerd in 2020. 

 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

begrotingswijziging 2020 van de GR Werkorganisatie BUCH. 
 

3. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 



 

 5 

van de GR Werkorganisatie BUCH:  
 

 De raad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de begroting 
voor het jaar 2021 van de GR Werkorganisatie BUCH, in de 
verwachting dat de verdeelsleutel van kosten zal plaatsvinden conform 
de Dienstverleningsovereenkomsten; 

 

 De raad spreekt zijn zorgen uit over de begroting 2022 en verder. De 
raad wil graag in overleg met het bestuur van de Werkorganisatie 
BUCH over de onderstaande vijf onderwerpen:  
 
o De ontwikkeling van de kosten op lange termijn; 
o De strategie t.a.v. de besparingen;  
o De financiële gevolgen van het project huisvesting; 
o De investeringen in en de status van de ICT-projecten; 
o De vitaliteit van de organisatie. 

 

 De raad wordt op de hoogte gehouden over de financiële 
ontwikkelingen naar aanleiding van de Coronacrisis via de P&C-cyclus 
tenzij het BUCH-bestuur noodzaak ziet eerder te informeren.  

 
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van 

GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.  
 

 
 
 
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.  


