
BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 3 DECEMBER 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 gemeenteraadsvergadering van 3 december 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 (SP), 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. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. 
F.F.J. Wilms (CDA)  
 
Afwezig:  
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. F. Binnendijk, dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 
  
Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. V.H. Hornstra 
 
 

A  Renteloze lening aan Stichting Buurt & Biljartcentrum Castricum 

  De raad besluit: 
 
Aan de Stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum een renteloze geldlening te 
verstrekken van € 80.000,- ten behoeve van het gebouw aan Van Speykkade 61 
te Castricum, die zal worden afgelost in 10 jaar.  
 
Voor: CKenG(3), CDA(4), De VrijeLijst(2), GroenLinks(3), GDB(2), D66(2), Fractie 
van Schoonhoven(1), Forza! Castricum(1), PvdA(1) en Lid Husslage (1) 
Tegen: VVD(5) 
 

B  Wijziging Subsidieverordening 2016 

  De raad besluit:  

 

De wijziging van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016 vast te 

stellen. 

 

C  Motie jeugdlintje (CDA) 

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:  

 

Verzoekt het college:  

 

 De gemeenteraad vóór de behandeling van de kadernota 2022 een 

voorstel tot invoering van een jeugdlintje voor te leggen en daarbij ook 

criteria en het moment van uitreiken te benoemen.  

 

 Het 1e Jeugdlintje in 2022 uit te reiken. 

 



D  2e Financiele rapportage 2020 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. De Begroting 2020 in overeenstemming te brengen met deze 2e FIRAP 
december 2020;  

2. De Begroting 2021, Meerjarenraming 2022-2024 in overeenstemming te 
brengen met de structurele gevolgen van deze 2e FIRAP december 2020; 

3. Akkoord te gaan met het investeringskrediet ad. € 105.000 Vloer sporthal 
De Enterij.  

 

E  Zienswijze op 2e begrotingswijziging Werkorganisatie BUCH 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 

2020  van de GR Werkorganisatie BUCH: 
a. De raad geeft alleen een positieve zienswijze af ten aanzien van de 

begrotingswijziging 2020 voor de jaren 2020 en 2021 (2021 i.v.m. 
covid-19 situatie) met uitzondering van de post ‘Extra kosten 
persoonlijk budget’ (2021 e.v.) van de GR Werkorganisatie BUCH; 

b. De raad kan zich niet vinden in verwerking van de post ‘Extra 
kosten persoonlijk budget’ vanaf 2021 en verwacht integrale 
afweging vanaf 2022 bij de begroting 2022 (discussie kadernota 
2022); 

c. De respectievelijke saldi voor de jaren vanaf 2020 t/m 2024 
bedragen dan voor de gemeenten: +31 (V-2020), -16 (N-2021), +48 
(V-2022), +45 (V-2023) en +33 (V-2024).  

 
*) a. en b. met dien verstande dat bestaande cao-afspraken door de GR Werk-

organisatie BUCH dienen te worden gerespecteerd. 
 

F  Wijziging regels egalisatiereserve sociale woningbouw 2019 

  De raad besluit unaniem: 
 
de wijziging van de regels Egalisatiereserve sociale woningbouw 2019 vast te 
stellen. 
 

G  Raadsvoorstel aanwijzing griffier 

  De raad besluit bij acclamatie: 
 

1. Mevrouw R. Slootweg met ingang van 1 januari 2021 aan te wijzen als 
griffier, voor onbepaalde tijd; 

2. Mevrouw J.I. Jeunink aan te wijzen als (2e ) plaatsvervangend griffier; 
3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 

 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
 
 
de griffier        de  voorzitter  
mw. V. H. Hornstra       dhr. A 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.  
 
 


