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BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD CASTRICUM D.D. 2 JULI 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 2 juli 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), 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), Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst) 
 
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  Nota Cultuur met Kansen 

  Amendement dekking cultuurbudget (CKenG, GDB) 

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 

 

Besluit: 

 

De volgende beslispunten toe te voegen: 

 

 het gevraagde extra budget van € 30.000 voor 2020 te halen uit de 

algemene reserve. 

 vanaf 2021 dit budget structureel in de begroting op te nemen. 

 

  Nota Cultuur met Kansen 

  De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement, unaniem:  

 
1. de Beleidsnota Kunst en Cultuur 2020 'Cultuur met Kansen' vast te stellen. 
2. de Cultuurnota uit 2012 in te trekken.  

 
Het besluit komt daarmee als volgt te luiden: 
 

1. de Beleidsnota Kunst en Cultuur 2020 'Cultuur met Kansen' vast te stellen. 
2. de Cultuurnota uit 2012 in te trekken.  

3. het gevraagde extra budget van € 30.000 voor 2020 te halen uit de 

algemene reserve. 

4. vanaf 2021 dit budget structureel in de begroting op te nemen. 

 

  Motie ondersteuning Emergo (Fractie Van Schoonhoven)  

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

 

 Faciliteer Emergo, gedurende twee jaar als pilotproject, om de sociale 

doelen verder uit te bouwen, meer samenwerkingen aan te gaan en haar 

voorbeeldfunctie voor andere culturele organisaties beter zichtbaar te 

maken. 

 Verstrek Emergo hiervoor de financiële ruimte door gedurende twee jaar 

elk jaar € 4.200 bovenop de bestaande subsidie van jaarlijks € 5.800 te 

investeren. 

 Na twee jaar wordt geëvalueerd of Emergo met de extra subsidie heeft 

kunnen voldoen aan de doelstellingen zoals hiervoor aangegeven. 

Getoetst wordt dan of aanpak en resultaat als voorbeeld kan dienen voor 

andere verenigingen. 

 De extra financiële middelen worden door Emergo ingezet voor: 

 

1. Het introduceren van de orkestvorm op basisscholen in de gemeente 

Castricum. Doel: het betrekken van de jeugd bij het ontwikkelen van 

hun muzikale gevoel en het zichtbaar maken van Emergo onder de 

jeugd. 

 

2. Het uitbouwen van samenwerkingen rond de grotere concerten van 

Emergo met de toeristische sector, horeca, ondernemers, scholen, 

culturele organisaties en jongeren. Doel: meer maatschappelijke 

waarde creëren en een groter publieksbereik realiseren. 

 

3. Meer aandacht voor ouderen en kansarmen door het Emergo-orkest 

door en voor ouderen, te ontwikkelen tot het vaste huisorkest van de 

verzorgingshuizen in de gemeente. Doel: meer maatschappelijke 

waarde creëren en de eenzaamheid helpen bestrijden. 

 

4. Met een nieuw concept de Castricummers bereiken waardoor 

verbindingen gelegd kunnen worden tijdens de Corona periode. Door 

contacten te leggen tussen verschillende verenigingen, instellingen, 

disciplines, ondernemers en gemeente zal er een uniek stukje historie 

2020 worden vast gelegd. Het project is gericht op een Kerst special 

waarbij de samenwerking zal worden gezocht met TV-Castricum en 

RTVNH. Er wordt speciale muziek gearrangeerd voor kleine ensemble 

bezetting. Net als het Nieuwjaarsconcert in Wenen, zal er door 

dansers uit Castricum (dansscholen) een uitvoering worden gegeven 

op deze speciale arrangementen. Als specifiek te benaderen 

doelgroepen worden opgenomen: burgemeester, raadsleden en 

wethouders, ondernemers,winkeliers, horecaondernemingen, 

zorgtehuizen, sportverenigingen, veteranen, Werkgroep oud 

Castricum, organisatiecomité 5 mei 2020. Deze tv-special zal tevens 

een tijdsdocument worden voor de gemeente Castricum, waarbij alles 

wordt vastgelegd over 75 jaar Vrijheid in Castricum en welke impact de 

Corona periode op Castricum heeft gehad. De kosten voor deze 

gehele organisatie zijn geraamd op € 8.400. 

 

Voor: Fractie van Schoonhoven, Forza! Castricum, PvdA 

Tegen: VVD, CKenG, CDA, VL, GroenLinks, GDB, D66, Lid Husslage 

 

  Motie ondersteuning evenementen (Fractie Van Schoonhoven)  

 
 

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

 

 In evenementen additioneel te investeren als zij aan hun subsidieaanvraag 

toevoegen: 

o Een promotie- of marketingcommunicatieplan om Castricum op de 

kaart te zetten: € 1.000. 

o Een plan dat realistisch aangeeft hoe het evenement van betekenis 

kan zijn voor het toerisme en/of andere segmenten binnen de 

lokale economie: € 1.000. 

o Een plan waarin verschillende concrete samenwerkingsafspraken 

met de toeristische sector en/of andere segmenten binnen de 

lokale economie zijn opgenomen: € 1.000. 

o Een plan waarin de manieren waarop de specifiek te benoemen 

doelgroepen in onze lokale gemeenschap benaderd worden om 

integraal onderdeel van een evenement te worden: € 1.000. 

 Investeer deze bedragen in culturele evenementen die zich kenmerken 

door een of meer van de volgende aspecten: een substantieel aantal 

bezoekers, een sterke programmering, een bijzonder concept of een grote 

maatschappelijke impact. 

 Evenementen die nu aan deze criteria voldoen zijn: het Uit Je Bak Festival, 

Kunst & Koningsduin, WouwdeWoude, de Kunstfietsroute, Rock-'n-roll 

Street Akersloot, Bakkum Vertelt, North Sea Poetry, de Bloemendagen 

Limmen en de Culturele Manifestatie. 

 Per genoemd evenement ‘om niet’ voor de organisatoren 8 uur van de tijd 

van de cultuurcoach beschikbaar te stellen. 

 Monitor de resultaten per evenement om te weten of deze aanpak leidt tot 

hetgeen gewenst is. 

 

Voor: Fractie van Schoonhoven, Forza! Castricum   

Tegen: VVD, CKenG, CDA, VL, GroenLinks, GDB, D66, Lid Husslage, PvdA 

 

  Motie versterken cultuurplatform (Fractie Van Schoonhoven, PvdA)  

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 
Verzoekt het college:  
 

 In het Cultuurplatform, naast de vertegenwoordigers van de cultuursector, 
ook vertegenwoordigers van de diverse marktsectoren in de gemeente 
Castricum op te nemen.  

 De ondernemers die toegevoegd worden kunnen door hun netwerk, 
binnen hun branches, optreden als initiator, contactpersoon en stimulator 
voor het betrekken van hun netwerk bij een project en in het verlengde 
daarvan helpen bij de sponsorkant van een project.  

 In overleg te treden met het Cultuurplatform en in samenwerking met de 
cultuurcoach de basisgedachte bouwen van ‘bruggen’ tot een werkbaar 
geheel uit te werken.  

 Hierbij ook het Platform Toerisme & Recreatie te betrekken.  
 
Voor: Fractie van Schoonhoven, PvdA, VVD, Forza ! Castricum, CKenG, CDA, 
GDB 
Tegen: VL, GroenLinks, D66, Lid Husslage 
 

B  Ruimtelijk Kader Raadhuisplein 3 

  De raad besluit: 
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Het principeverzoek voor het realiseren van 24 appartementen op het perceel 
Raadhuisplein 3 in Castricum vast te stellen als ruimtelijke kader mits:  
 

a. gedurende de exploitatie van het appartementencomplex tenminste 3 
deelauto’s ter beschikking worden gesteld door de Vereniging van 
Eigenaren aan appartementsgerechtigden alsmede een aantal deel-e-
bikes;  

b. de bestaande parkeerplaatsen beschikbaar blijven in de nieuwe situatie en 
er 24 nieuwe openbare parkeerplaatsen worden toegevoegd.  

 
Voor: VVD, CKenG, CDA, VL, GroenLinks, GDB, D66, Forza! Castricum, PvdA, 
Fractie van Schoonhoven, Lid Husslage  
Tegen: D66(2),  

  Motie sociale huur op locatie Raadhuisplein 3 (CDA, D66, GroenLinks, lid 
Husslage)  

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Besluit: 

 Draagt het College op zich in te spannen om de in het plan genoemde 
sociale koopwoningen om te zetten in sociale huurwoningen. 

 Voor de aankoop en verhuur van deze sociale woningen bijvoorbeeld 
Kennemer Wonen te interesseren. 

 Eventueel het egalisatiefonds in te zetten om deze transactie mogelijk te 
maken. 

 Hiervoor met voorstel naar de Raad te komen. 
 
Voor: CDA,  D66, GroenLinks, Lid Husslage 
Tegen: VVD, CKenG, VL, GDB, Forza! Castricum, PvdA, Fractie van 
Schoonhoven,  

 

C  Actieplan vaccinatiegraad Castricum 

  De raad besluit: 
 
in te stemmen met de uitvoering van het Actieplan vaccinatiegraad gemeente 
Castricum 
 
Voor: VVD, CkenG, CDA, VL, GroenLinks, GDB, D66, PvdA, Fractie van 
Schoonhoven, Lid Husslage  
Tegen: Forza! Castricum 
 

D  Startnotitie met procesvoorstel onderwijsvisie 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. In te stemmen met de in de Startnotitie Onderwijsvisie opgenomen 
thematische aanpak van het onderwijs in relatie tot andere domeinen.  

2. De Startnotitie te gebruiken als onderlegger voor de op te stellen 
Bestuursopdracht.  

3. De voorbereiding van het opstellen van de Onderwijsvisie vervolgen 
conform het procesvoorstel zoals opgenomen in de Startnotitie.  

 

 
 
 
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 castricum.raadsinformatie.nl   


