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BESLUITENLIJST VIRTUELE VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM  
D.D. 28 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 28 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), 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. H.A. Waterman (GroenLinks), 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  Fietsbeleidsplan Castricum 2020 – 2023  

  De raad besluit unaniem: 
 
Het fietsbeleidsplan Castricum 2020 - 2023 met bijbehorende uitvoeringsagenda 
vast te stellen. 
 

B  Moties Maranatha  

  De raad heeft het volgende amendement van het GDB op de motie van CKenG, 

CDA en VVD over de bestemming van de Maranatha verworpen: 

 
Draagt het college op:  

 de raad binnen één jaar een voorstel te doen van verschillende 
(maatschappelijke) bestemmingen voor de locatie Maranathakerk, zodat 
de raad daar tijdens de behandeling van de Kadernota, of zoveel eerder 
als mogelijk, een besluit te nemen. 

 Een gedeelte van de Maranathakerk tijdelijk te verhuren ten behoeve van 
het Supreme College voor een periode van maximaal 4 jaar, dus tot 
uiterlijk 1 augustus 2024 

 eventueel tijdelijk medeverhuur toe te staan ook tot 1 augustus 2024. 
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 dat beëindiging van huurovereenkomsten per 1 augustus 2024 
onherroepelijk is en niet kan leiden tot schadevergoeding aan de 
huurder(s) van welke aard of omvang ook. 

 in de huurovereenkomst een boetebepaling op te nemen voor iedere 
dag na 1 augustus 2024 dat het gebouw Maranatha wordt gebruikt. 

 het gebruik van de Maranathakerk eerst toe te staan, dan nadat de 
raad heeft besloten over de door het college genoemde 
werkzaamheden aan de fundering/vloer voor een bedrag van 
€.125.000 en nadat die werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

 aan het gebouw Maranatha verder geen werkzaamheden uit te 
voeren, dan nadat hierover door de raad is besloten en nadat de raad 
een besluit heeft genomen over de toekomstige bestemming c.q. het 
toekomstig gebruik. 

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

  De raad heeft de volgende motie over de bestemming van de Maranatha van 

CKenG, CDA en VVD aangenomen: 

 

Draagt het college op: 

 

- De Raad zo spoedig mogelijk een voorstel te doen van verschillende 

maatschappelijke bestemmingen voor de locatie Maranathakerk, zodat de 

Raad daar tijdens de behandeling van de Kadernota, of zoveel eerder als 

mogelijk, een besluit over kan nemen. 

- Een gedeelte van de Maranathakerk tijdelijk te verhuren ten behoeve van 

het Supreme College voor een periode van maximaal 4 jaar.  
 
Voor: CKenG(2), Forza! Castricum(1), VVD(5), D66(2), De VrijeLijst(2), PvdA(1), 
Fractie Van Schoonhoven(1), CDA(4) 
Tegen: Lid Husslage(1), GroenLinks(3), GDB(2) 

 

  De raad heeft de volgende motie van GDB over de aankoop van de 

Maranathakerk verworpen:  

 
Besluit: 
 
De gang van zaken met betrekking tot de aankoop van het gebouw Maranatha af 
te wijzen. 

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

 

C  Verordening op het recht van onderzoek van de gemeenteraad Castricum 

2020 

  De raad besluit unaniem: 
 
de Verordening op het recht van onderzoek van de gemeenteraad Castricum 

2020 vast te stellen. 
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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.  


