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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 9 DECEMBER 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 9 december 2021.   
 
Aanwezig:  
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Dhr. R. 
Castricum (Forza! Castricum), 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. G. Brinkman (GroenLinks) 
 
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 zwembad Castricum 

 De raad besluit:  
 
1. op basis van de uitkomst van de moties ‘herinrichting sportpark Noord End’ en 

het ‘parkeren t.b.v. het zwembad’ in 2022 effectief een aanvang te maken met:  
 
a) de realisatie van kunststofgrasvelden voor de korfbalvereniging Helios;  

 

 hiervoor een investeringskrediet op te nemen van € 275.000 (50% 
onderlaag af te schrijven in 36 jaar en 50% toplaag af te schrijven 
in 14 jaar);  

 voor het dekken van de lasten van het investeringskrediet het 
investeringskrediet vanuit de algemene reserve over te hevelen 
naar een specifieke kapitaallastenbijdrage bestemmingsreserve 
‘Helios’;  

 in de exploitatiebegroting jaarlijks een onttrekking uit de specifieke 
kapitaallastenbijdrage bestemmingsreserve op te nemen als 'baat'.  

 
b) de compensatie van voetbalvereniging F.C. Castricum door de aanleg 

van een kunststofgrasveld op veld 2;  
 

 hiervoor een investeringskrediet op te nemen van € 650.000 (50% 
onderlaag af te schrijven in 36 jaar en 50% toplaag af te schrijven 
in 14 jaar);  

 voor het dekken van de lasten van het investeringskrediet het 
investeringskrediet vanuit de algemene reserve over te hevelen 



  
 
 
   
 

Pagina 2 van 4 
 

naar een specifieke kapitaallastenbijdrage bestemmingsreserve 
‘FC Castricum’;  

 in de exploitatiebegroting jaarlijks een onttrekking uit de specifieke 
kapitaallastenbijdrage bestemmingsreserve op te nemen als 'baat';  

 het uit de algemene reserve beschikbaar gestelde bedrag ten 
behoeve van locatie-gebonden kosten te verlagen met het 
investeringskrediet.  

 
c) de herinrichting van de parkeerplaats; 

  

 voor het realiseren van de parkeerplaatsen op het zuidelijk deel 
een bedrag van € 80.000 aan te wenden uit de inmiddels 
beschikbaar gestelde middelen voor locatie-gebonden kosten van 
het zwembad op Noord-End. Er is dus een directe relatie van deze 
parkeerplaatsen (i.v.m. de parkeernormen) met de bouw van het 
zwembad op Noord-End.  

 
2. het college een quick-scan te laten uitvoeren, waarin met elkaar worden 

vergeleken:  
 

 de kaders en alle besluiten die de raad eerder heeft genomen ten 
aanzien van de nieuwe zwemvoorziening en de ontwikkelingen op 
sportpark Noord-End;  

 alle informatie die is verzameld door bureau Olco en andere 
specialisten; - het voorstel dat het college eerder aan de raad heeft 
gedaan;  

 de plannen van de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad;  
 

3. de uitkomsten van deze quick-scan zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling 
aan de raad aan te bieden.  

 
4. de kosten voor de quick-scan zo sober en doelmatig als mogelijk uit te voeren 

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

B Aangepast raadsvoorstel proces nieuwbouw Cunera incl. motie 

 Voorstel zelf 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. In te stemmen met het voorgestelde vervolgproces. Hierbij wordt de locatie 
Vondelstraat en de locatie Prof. Winklerlaan voor nieuwbouw van 
kindcentrum Cunera onderzocht alsmede de optie om op beide locaties 
een gedeelte van het kindcentrum te realiseren.  
 

2. In te stemmen met de volgende kaders/uitgangspunten voor het 
kindcentrum Cunera:  

 

 We bouwen voor 300 leerlingen  

 Ook ruimte voor kinderopvangvoorzieningen  
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 En een gymnastiekzaal.  
 

3. Voor de projectorganisatie, de diverse onderzoeken en het 
participatietraject een bedrag van €45.000 beschikbaar te stellen ten laste 
van de algemene reserve en hiertoe bijgevoegde begrotingswijziging vast 
te stellen. 
 

 Motie locatievoorkeur prof. Winklerlaan (VVD, CKenG, GDB, PvdA, D66) 

 De raad heeft de volgende motie aangenomen:  
 
Spreekt zich uit:  
 

 Een duidelijke voorkeur voor de locatie Prof. Winklerlaan te hebben voor 
de vestiging van de nieuwbouw van Kindcentrum Cunera; 

 
Verzoekt het college:  
 

 Bij de verdere uitwerking van de plannen nadrukkelijk rekening te houden 
met de wens van de raad m.b.t. deze locatie. 

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

C Benoemingen Welstandscommissie 

 De raad besluit bij acclamatie:   
 

1. de heer P. de Ruyter met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 te 
benoemen als voorzitter van de welstandscommissie en per 1 juli 2021 te 
herbenoemen tot 1 juli 2024;  

2. de heer R. Baltussen met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te 
herbenoemen als architect-lid van de welstandscommissie;  

3. mevrouw M. van Driel met terugwerkende kracht per 1 juni 2019 te 
herbenoemen als architect-lid van de welstandscommissie tot 1 maart 
2020;  

4. mevrouw van Duijn met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 te 
benoemen als architect-lid van de welstandscommissie. 

 

D Bekrachtigen geheimhouding aanbesteding accountant  

 De raad besluit unaniem:  
 
Op grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10 eerste lid, sub c en tweede lid sub b en g van de Wet 
openbaarheid van bestuur de geheimhouding zoals opgelegd door de 
auditcommissie d.d. 2 december jl. op het raadsvoorstel en raadsbesluit inzake de 
aanbesteding van de accountant alsmede de inschrijvingen en bijbehorend 
prijsoverzicht van de marktpartijen en het advies van de beoordelingscommissie 
te bekrachtigen. 
 

E Overname drie bospercelen op Duin en Bosch 

 De raad besluit unaniem:  
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1. kennis te nemen van de herijking van de kosten voor het achterstallig 
onderhoud en de beheer- en renovatiekosten van de drie Duin en Bosch 
bospercelen, met in acht name van het rapport van het Noord-Hollands 
landschap;  

2. over te gaan tot de aanschaf van de bospercelen;  
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

F Voortgangsrapportage implementatie beheersmaatregelen en autonome 
kostenontwikkeling Sociaal Domein 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage implementatie 
beheersmaatregelen. 

2. Akkoord te gaan met de financiële mutaties en te verwerken in de 2e 
Firap. 

 

 
 
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  


