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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 25 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 25 november 2021.   
 
Aanwezig:  
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Dhr. G. Brinkman (GroenLinks), 
Dhr. B.J.J. Dekker, Dhr. R.B. Dekker (VVD), (GDB), Dhr. H.J. Ebels (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: 
Mw. M.A. El Ouni (D66), Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum), Mw. E. Bon (CDA) 
 
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 Zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 

 De raad besluit:  
 

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e 
begrotingswijziging 2022 en de daarbij behorende separate besluiten van 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord:  
 

a. ten aanzien van het AB-besluit 1e begrotingswijziging 2022 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord niet in te stemmen met de 
voorgestelde verhoging van de bijdrage en een negatieve 
zienswijze af te geven. Ter motivering wordt verwezen naar de 
volgende per AB-besluit omschreven zienswijzen;  
 

b. ten aanzien van het AB-besluit project Traineeship een negatieve 
zienswijze af te geven. Dit omdat het een reële verwachting is dat 
de hiervoor gevraagde investering binnen de eigen begroting 
gerealiseerd kan worden. Op termijn zal formatieruimte ontstaan 
waarbij de functies van uittredende seniormedewerkers worden 
ingevuld met instromende, en lager in te schalen, 
juniormedewerkers.  
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c. ten aanzien van het AB-besluit Pilot-project data-analisten een 
negatieve zienswijze af te geven. Dit enerzijds omdat het 
verzamelen en analyseren van gegevens reeds is verbonden aan 
de wettelijke taken zoals de Omgevingsdienst deze nu al uitvoert. 
Anderzijds wordt in het projectplan niet inzichtelijk gemaakt hoe de 
te verwachten voordelen zich verhouden tot het inverdienvermogen 
en de nu gevraagde aanvullende bijdrage. Tevens wordt niet 
aangegeven wanneer en hoe de pilot als geslaagd wordt gezien;  
 

d. ten aanzien van het AB-besluit incidentele gevolgen uitstel 
Omgevingswet een negatieve zienswijze af te geven. Dit omdat de 
hierbij gevraagde aanvullende bijdrage verbonden is aan het langer 
inhuren van een projectleider en ondersteuning. Deze inhuur met 
de daar aan gekoppelde inzet, planning, en voorbereiding was er 
op gericht om eind 2021 afdoende voorbereid te zijn op de 
invoering van de wet. Nu de wet een half jaar later in gaat dan het 
beoogde opleveringsmoment wordt niet gemotiveerd waarom de 
inhuur langer en in volledige omvang zou moeten doorlopen.  
 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks 
Bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

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

B Voorbereidingskrediet Hospice Dampegheest 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000,- exclusief 
BTW voor het opstarten van de ontwikkeling locatie hospice 
Dampegheest;  

2. Het voorbereidingskrediet te kwalificeren als immateriële vaste activa. 
 

C Verlenging huidig integraal veiligheidsbeleid met één jaar 

 De raad besluit unaniem:  
 
De periode van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 te verlengen 
tot en met 2023. 
 

D Diverse benoemingen 

 De raad besluit bij acclamatie:  
 

1. Dhr. De Heer te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie;  
2. Mw. Kooter te benoemen tot lid van de werkgroep Sociaal Domein. 

 

E Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Jasmijnlint Limmen 

 De raad besluit unaniem:  
 
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van drie 
seniorenwoningen op het perceel Jasmijnlint 21, 23 en 25 in Limmen. 
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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  


