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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 27 MEI 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 20 mei 
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 
(GDB), Dhr. R.B. Dekker (VVD), Dhr. H.J. Ebels (D66), Mw. M.A. El Ouni (D66), Mw. 
A.H. Greuter (PvdA), Dhr. T.A. de Heer (De VrijeLijst), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. 
G. Krouwel (VVD), Dhr. M. van Leeuwen (CDA), 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), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG) 

Afwezig: Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks), Mw. M.A. Husslage (Lid Husslage) 

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. Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur 
De raad besluit: 

De beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur vast te stellen. 

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

B. Motie sociale en middeldure huurwoningen op locatie Koekoeksbloem 
(GBD, VVD) 
De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

Het college te verzoeken een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden met het 
doel om op het grasveld aan de Koekoeksbloem en op het terrein waar nu nog 
het voormalige gebouw van de basisschool De Montessori staat huurwoningen in 
de sociale en middel dure sector te realiseren, in b.v. de verhouding 50:50 

Voor: PvdA(1), GroenLinks(2), VVD(5), GDB(2), Forza! Castricum(1), CKenG(3), 
Fractie Van Schoonhoven(1)  
Tegen: D66(2), De VrijeLijst(2), CDA(4). 
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C. Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen 
De raad besluit unaniem: 

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen om de techniek in 
Raadzaal, Trouwzaal en Stierop te vervangen en te moderniseren. 

2. Daarbij aanvullend te kiezen voor de overstap van audioverslaglegging naar 
videopverslaglegging in de Raadzaal. 

3. Daarbij aanvullend te kiezen voor de overstap van audioverslaglegging naar 
videopverslaglegging in de Trouwzaal. 

4. Daarbij te kiezen voor op de overstap naar live uitzending middels de 
plaatsing van één of twee media encoder(s) – afhankelijk van de 
besluitvorming rond punt 2 & 3 – en daarbij behorende jaarlijkse 
abonnementskosten op te nemen in de firap/begroting. 

5. Daarbij aanvullend te kiezen voor de toevoeging van een digitaal 
stemsysteem. 

6. Daarbij aanvullend te kiezen voor de mogelijkheid om hybride vergaderen 
mogelijk te maken. 

D. Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda 
De raad besluit: 

1. De klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio Alkmaar vast te 
stellen; 

2. Wat betreft de projecten in de uitvoeringsagenda ons puur te richten op de 
water gerelateerde klimaatadaptatiemaatregelen. Deze zijn al begroot in de 
projecten op basis van het rioolbudget. Zo is geen extra budget nodig bij dit 
besluit; 

3. In te stemmen met het laten verzorgen van een gezamenlijke 
subsidieaanvraag voor de impulsregeling voor de hele regio Noorderkwartier 
door een aan te wijzen partij, teneinde aanspraak te kunnen maken op de 
subsidieregeling. 

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

E. Benoeming commissielid 
De raad besluit bij acclamatie: 

Dhr. F.A. (Frans) van Essen te benoemen tot commissielid voor de D66. 

F. Diverse benoemingen 
De raad besluit bij acclamatie: 

1. Dhr. De Heer te benoemen tot commissievoorzitter; 
2. Dhr. Van Essen te benoemen tot lid van de auditcommissie; 
3. Dhr. De Heer te benoemen tot lid van de werkgroep regionale 

samenwerking; 
4. Mw. Böhling te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein 
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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. Geluidsbestanden van raadsvergaderingen vindt u op 
castricum.raadsinformatie.nl 

https://castricum.raadsinformatie.nl/
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