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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 11 NOVEMBER 2021 

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 11 november 2021.   

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, 
Dhr. R.B. Dekker (VVD), (GDB), Dhr. H.J. Ebels (D66), Mw. M.A. El Ouni (D66),  
Mw. A.H. Greuter, Dhr. T.A. de Heer (De VrijeLijst), (PvdA), Mw. H.G. Kelder (CKenG),  
Mw. M. Kooter (Lid Kooter), 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),  
Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) 

Afwezig: 

Aanwezige leden college:  
Dhr. F. Binnendijk, dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 

Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. R. Slootweg 

A Begroting 2022 incl. moties en amendementen 

Amendement nullijn afvalstoffenheffing tarieven 2022 (GroenLinks, Lid Kooter, 
VVD, PvdA) 

De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 

Besluit:  

 Voor 2022 de bedragen van zowel de vaste als de variabele tarieven niet
te wijzigen, maar deze te handhaven op de bedragen die voor 2021
gelden.

 De dekking hiervoor te vinden in een nog in te begrote kostendaling voor
het inzamelen van afval.

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

Amendement inzake taakstelling BUCH bij begroting 2022 (CKenG, GDB, CDA, 
VVD, Forza! Castricum) 

De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  

Besluit:  

De begroting structureel te verlagen met de bedoelde taakstelling ad. 542.000; - 
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Draagt het college op: 

Er bij bestuur en directie van de werkorganisatie BUCH op aan te dringen dat de 
vier gevraagde plannen, waarvan de uitvoering moet leiden tot het realiseren van 
de besparing, zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraden worden voorgelegd. 

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

Voorstel zelf 

De raad besluit, met inachtneming van de twee aangenomen amendementen, 
unaniem:  

1. Vast te stellen de Begroting 2022 en de daarbij behorende budgetten,
inclusief het investeringsschema 2022, zoals opgenomen in bijlage 3,
(pag. 102)

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025, zoals opgenomen
in de aanbiedingsbrief (pag. 11).

Motie aanscherpen inzet budget speelruimtebeleid (CDA) 

De raad heeft de volgende motie verworpen: 

Roept het college op: 

 Om mee te werken aan de herijking van ons speelruimtebeleid

 In voorbereiding op besluitvorming extra rekenschap te geven van de

volgende punten:

o Bij het inzetten van het budget vanaf 2022 de kaders aan te scherpen

dan wel extra toe te voegen:

 Bij vervanging van speeltoestellen dit te doen met het doel om

de beweegintensiteit en de motorische ontwikkeling onder

kinderen te stimuleren.

 De speelplaatsen daadwerkelijk toegankelijk te maken voor

kinderen met een beperking.

o Het budget zo te verdelen dat bij de herontwikkeling van de

speelruimten die op de planning staan vanaf 2022 bewonersgroepen

de mogelijkheid te geven om vroegtijdig te participeren

o De locaties van formele speelplaatsen op de gemeentelijke website

castricum.nl te publiceren met eventuele vervangingstermijnen.

 Deze pagina tevens de plek te maken waar inwoners eigen

plannen kunnen indienen waaruit het Speelruimte platform

jaarlijks een plan selecteert om samen met de indiener verder

uit te werken

 De gevraagde herijking de opmaat te laten zijn om de huidige reikwijdte van

ons speelruimtebeleidsplan uit te breiden naar meer doelgroepen dan alleen
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kinderen en daarmee – voor jong en oud – meer mogelijkheden tot bewegen 

in de openbare ruimte te benutten 

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

B Belastingverordeningen incl. moties en amendementen 

Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2022 

Amendement vervanging afvalbakken (GroenLinks, PvdA) 

De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 

Besluit: 

de bij de verordening afvalstoffenheffing behorende tarieventabel in die zin 
gewijzigd vast te stellen dat, onder het voor zover nodig vernummeren van andere 
artikelen, de voorgestelde artikelen 3.4 en 3.7 worden geschrapt en in het 
voorgestelde artikel 3.8 de zinsnede ", indien de container beschadigd is door 
handelen van de gemeente" komt te vervallen. 

Voorstel zelf 

De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement nullijn 
afvalstoffenheffing en het aangenomen amendement vervanging afvalbakken, 
unaniem: 

De verordening op de heffing en de invordering afvalstoffenheffing Castricum 
2022 en de bijbehorende tarieventabel vast te stellen. 

Kwijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 

De raad besluit unaniem: 

Het besluit kwijtscheldingsregels Castricum 2022 vast te stellen. 

Leges en tarieventabel 

De raad besluit unaniem: 

De verordening op de heffing en de invordering van leges Castricum 2022 en 
bijbehorende legestarieventabel vast te stellen. 

Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 

Voorstel zelf 

De raad besluit unaniem:  

De verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 
Castricum 2022 en bijbehorende tarieventabel vast te stellen. 

Motie kwijtschelding lijkbezorgingsrechten (GroenLinks, PvdA, Lid Kooter, D66) 

De raad heeft de volgende motie verworpen: 
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Verzoekt het college een voorstel aan zijn raad voor te bereiden om kwijtschelding 
van lijkbezorgingsrechten voor sobere begrafenissen en crematies zo spoedig 
mogelijk onder de werkingssfeer van het besluit kwijtscheldingsregels te brengen, 
waarbij op gepaste wijze rekening gehouden wordt met een eventuele 
nalatenschap in samenhang met nietgemeentelijke begrafenis- of crematiekosten 
(bijvoorbeeld door deze onder de vermogenstoets onder te brengen of de 
kwijtschelding daarvan geheel of gedeeltelijk te laten afhangen). 

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

Marktgelden en tarieventabel 

De raad besluit unaniem: 

De verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Castricum 2022 
en bijbehorende tarieventabel vast te stellen. 

Onroerende-zaakbelastingen 

De raad besluit unaniem:  

De verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 
Castricum 2022 vast te stellen. 

Roerende-zaakbelastingen 

De raad besluit unaniem: 

De verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende 
woon- en bedrijfsruimten 2022 vast te stellen. 

Rioolheffing 

De raad besluit unaniem: 

De verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Castricum 2022 
vast te stellen. 

Toeristenbelasting 

De raad besluit unaniem: 

De verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting Castricum 
2022 vast te stellen. 

Forensenbelasting 

De raad besluit unaniem: 

De verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Castricum 
2022 vast te stellen. 
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Precariobelasting en tarieventabel 

De raad besluit unaniem:  

De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Castricum 
2022 en bijbehorende tarieventabel vast te stellen.  

Veergelden 

De raad besluit unaniem:  

De verordening op de heffing en invordering van veergelden Castricum 2022 vast 
te stellen.  

Reclamebelasting 

De raad besluit unaniem:  

De verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Castricum 
2022 vast te stellen.  

Intrekken precariobelasting op kabels en leidingen 

De raad besluit unaniem: 

I. De Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter 
zake van buizen, kabels, draden of leidingen Castricum 2021 in te 
trekken met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan;  

II. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Aldus vastgesteld door het presidium, 

de griffier de  voorzitter 
mw. R. Slootweg dhr. A Mans 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De originele stukken zijn bindend. 
opnames van raadsvergaderingen kunt u vinden op internet via castricum.raadsinformatie.nl 


