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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 23 SEPTEMBER 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 23 september 2021.   
 
Aanwezig:  
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), 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. 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), Mw. M. 
Kooter (Lid Kooter), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG) 
 
Afwezig:  
Mw. E. Bon (CDA), Dhr. T.A. de Heer (De VrijeLijst) 
 
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 Alternatief voorstel pilot dorpsstraat 

 De raad besluit, gelet op het actueel debat van 23 september 2021 en het daar 
ingebrachte mondelinge voorstel:  
 
De pilot Dorpsstraat autoluw te verkorten tot een periode van 4 weken.  
 
Voor: GroenLinks(3), De VrijeLijst(1), Lid Kooter(1), VVD(5), GDB(2), CKenG(3) 
Tegen: CDA(3), Forza! Castricum(1), PvdA(1), Fractie Van Schoonhoven(1), 
D66(2) 
 

B Motie stopzetten proef autoluw (Fractie Van Schoonhoven, PvdA, Forza! 
Castricum) 

 De raad heeft de volgende motie verworpen:  
 
Roept het college op om:  
 

- per direct stoppen met de lopende proef ‘centrum autoluw maken’ 
omdat de ervaring van de afgelopen dagen leert dat ‘centrum autoluw’ 
door de huidige infrastructuur betekent ‘autodruk in de omliggende 
wijken’.  

- Per direct in overleg te gaan met betrokken inwoners en vanuit hun 
ideeën tot een nieuw plan van aanpak te komen. Hier een tijdsperiode 
van vier weken voor te nemen.  
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Voor: D66(2), PvdA(1), Forza! Castricum(1), Fractie Van Schoonhoven(1)  
Tegen: GroenLinks(3), VVD(5), CDA(3), De VrijeLijst(1) GDB(2), Lid Kooter(1), 
CKenG(3) 
 

C Zienswijze op 2e begrotingswijziging 2021 BUCH n.a.v. de eerste 
voortgangsrapportage 2021 van de GR BUCH 

 De raad besluit:  
 
1) de 1e financiële voortgangsrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 
 
2) de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 1e 

firap 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH:  
 
Bij het vaststellen van de 1e begrotingswijziging BUCH 2021 & de begroting 
BUCH 2022 en is nauwelijks rekening gehouden met de zienswijze waar de 
gemeenteraad van Castricum op 17 juni 2021 heeft besloten. Behalve dat de 
taakstelling in financiële zin niet in de begroting 2022 is opgenomen, hebben het 
bestuur en de directie van de GR Werkorganisatie van de BUCH niet voldaan aan 
ons verzoek om de raden uiterlijk per 1 september 2021 uitgewerkte voorstellen te 
doen ten aanzien van: 
 

a) De dienstverleningsovereenkomsten;  
b) Een concreet plan voor (her)huisvesting;  
c) Het beperken van de inhuur van externen;  
d) Een beleidsplan om de organisatie fit en gezond te krijgen.  

 
De raad geeft daarom deze zienswijze af en verzoekt om de gevraagde 
voorstellen voorafgaand aan het vaststellen van de gemeentelijke begroting voor 
2022 te kunnen behandelen. 
 
Voor: VVD(5), CDA(3), CKenG(3), D66(2), De VrijeLijst(1), GDB(2), PvdA(1), 
Forza! Castricum(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: GroenLinks(3), Lid Kooter(1) 
 

D 7e herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom 

 De raad besluit unaniem:  
 
het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, zevende herziening’ 
NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-VE07 gewijzigd vast te stellen. 
 

E Bestemmingsplan sociale huurwoningen op de Clinghe, Duin en Bosch 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. de 'Nota zienswijzen en wijzigingen' vast te stellen; 
3. aan de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan tegemoet te komen; 
4. het 'Bestemmingsplan Duin en Bosch 1e herziening' met 

planidentificatienummer NL.IMRO.0383.BPC21herzduinbosch-VS01 
gewijzigd vast te stellen; 
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5. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen; 

6. de digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam o_NL.IMRO.0383.BPC21herzduinbosch-VS01 vast te 
stellen als ondergrond; 

7. kennis te nemen van het collegebesluit om direct na vaststelling van het 
bestemmingsplan de omgevingsvergunning voor de 48 sociale 
huurwoningen (WABO2101000) op locatie De Clinghe te verlenen; 

8. op grond van de coördinatieregeling de besluiten tot vaststellen  
bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning als één besluit ter 
visie te leggen voor beroep bij de Raad van State. 

9. in de bekendmaking te vermelden dat op grond van artikel 1.1 eerste lid, 
onder a. van de Crisis- en herstelwet (Chw), in combinatie met nummer 3 
onder 3.1 van Bijlage bij de Chw, Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Chw 
op het besluit van toepassing is. 
 

F Transformatievisie Jeugdzorgplus 2023 

 De raad besluit unaniem:  
 
De 'Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023' vast te stellen. 
 

 
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  


