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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 8 JULI 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 8 juli 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. 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. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB) 
 
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 Jaarstukken 2020 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Het jaarverslag en de jaarrekening van baten en lasten 2020 van de 
gemeente Castricum vast te stellen 

 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Een deel van het positieve rekeningresultaat tot een totaalbedrag van  
€ 468.747 aan te wenden voor:  
 
Maatregelen in het kader van de corona-pandemie € 151.000  
Bijdrage aan de werkorganisatie BUCH                   € 75.000  
Nieuwe Wet Inburgering                                           € 58.297  
Vluchtelingen (i.h.k.v. taalniveau)                             € 41.450  
Opstellen Onderwijsvisie                                          € 35.000  
Ambulantisering GGZ (algemene uitkering)             € 27.500  
Omgevingsplan                                                        € 22.000  
Regionale netwerkorganisatie                                  € 20.000  
Opstellen Kerkenvisie                                              € 17.500  
Herijking geluidsbelastingkaarten                            € 13.000  
Woonruimteverdeling                                               € 8.000  
                                                                                 € 468.747  

 
2. Het saldo dat resteert na verwerking van punt 1 en het positieve resultaat, 

te weten € 584.262 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
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B Motie gehandicaptenparkeerkaart (CKenG, PvdA) 

 De raad heeft de volgende motie aangenomen:  
 
Draagt het college op:  
 

- Met de gemeenteraad te delen wat het gemiddeld tarief is om in Nederland 
een parkeerkaart voor gehandicapten aan te vragen; 

- Een voorstel te doen op basis waarvan de raad kan besluiten om het tarief 
zo spoedig mogelijk, ten laatste 1 januari 2022, aan te passen; 

- Deze motie te delen met de andere BUCH-gemeenten, met als 
uitgangspunt dat er harmonisatie van beleid en tarieven kan plaatsvinden.  

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

C Moties toekomst Maranathakerk 

 Motie toekomst Maranathakerk 1 (CKenG, GDB) 

 De raad heeft de volgende motie aangenomen:  
 
Besluit dat: 
 
De tijdelijke huisvesting van het Supreme College in de Maranathakerk per medio 
juni 2024 zal worden beëindigd. 
 
Draagt het college op:  
 

1. De schoolbesturen over dit raadsbesluit te informeren en met hen in 
gesprek te gaan over een andere locatie;  

2. De Maranathakerk in de zomer van 2024 te slopen en de grond bouwrijp te 
maken voor herontwikkeling;  

3. De voortgang zodanig te plannen dat er voldoende tijd beschikbaar blijft 
voor participatie, voorbereidingen, procedures en vergunningen;  

4. Direct na de zomer van 2024 een aanvang te maken met nieuwbouw 
conform de herbestemming, waar de raad op basis van de uitkomsten van 
de bestuursopdracht nog dit jaar over zal besluiten. 

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

 Motie toekomst Maranathakerk 2 (GDB, CKenG) 

 De raad heeft de volgende motie aangenomen:  
 
Besluit het college te verzoeken de volgende opties nader te onderzoeken:  
 

A. Sloop van het huidige kerkgebouw en het ontwikkelen van een plan dat 
past binnen de maatschappelijke bestemming;  

B. Sloop van het huidige kerkgebouw en het ontwikkelen van een plan met 
een wijziging van de bestemming in een nieuw ruimtelijk programma, 
waaronder woningbouw of een bioscoop. 

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

 De raad besluit bij acclamatie:  
 
Aan mw. P. Zwikker ontslag te verlenen als commissielid voor De VrijeLijst. 
 

 
 
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 kunt u vinden op internet via 
castricum.raadsinformatie.nl  
 
 
 
 
 


