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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 18 FEBRUARI 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 18 februari 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), Mw. M.A. Husslage (Lid Husslage), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG) 
 
Afwezig: Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (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  Zienwijze op kadernota Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 

(RAUM) 2022 

 1 Amendement bij concept zienswijze kadernota 2022 RAUM (CDA, De VrijeLijst, 

PvdA) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
 
Besluit:  
 
Beslispunt 1 volledig te schrappen.  
 
Een nieuw beslispunt 1 toe te voegen met de tekst:  
 
‘Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van het 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).’ 
 
Voor: CDA(4), D66(2), GroenLinks(2), Lid Husslage(1), PvdA(1), De VrijeLijst(2), 
VVD(5) 
Tegen: CKenG(3), Forza! Castricum(1), Fractie Van Schonhoven(1), GDB(2) 
 

 2 Voorstel zelf 

  De raad besluit, met inachtnemingen het aangenomen amendement, unaniem:  
 
1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van het 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM): 
 
- de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage van 2022. 
 
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) kenbaar te 
maken. 
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Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 
van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 
kenbaar te maken. 

 

B  Zienswijze op kadernota GGD Hollands Noorden 2021 

  De raad besluit:  
 
1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van de 

GGD Hollands Noorden 
 
a. De beleidsmatige uitgangspunten in de kaderbrief 2022 te 

ondersteunen 
b. De GGD te verzoeken bij de begroting 2022 de beoogde resultaten, 

kpi’s en effecten per focuslijn te beschrijven en daarbij gebruik te 
maken output en outcome indicatoren; 

c. De GGD te verzoeken om vooralsnog met ingang van 2022 binnen de 
begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor 
informatiebeveiliging en privacybescherming; 

d. De GGD te verzoeken om de aanpak van informatiebeveiliging en 
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de 
voortgang; 

e. De GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te 
bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij 
optreden, te kunnen opvangen; 

f. De nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage voor 2022.  
 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 

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

C  1e begrotingswijziging GGD Hollands Noorden 2021 

  De raad besluit:  
 
1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 

2021 van de GGD Hollands Noorden 
 

a. De begrotingswijziging te ondersteunen; 
b. .Het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van 

de algemene reserve van de GGD, te ondersteunen; 
c. De GGD te verzoeken om vooralsnog met ingang van 2022 binnen de 

begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor 
informatiebeveiliging en privacybescherming; 

d. De GGD te verzoeken om de aanpak van informatiebeveiliging en 
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de 
voortgang; 
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e. De GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te 
bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij 
optreden, te kunnen opvangen. 

 
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 

van GGD Hollands Noorden kenbaar te maken 
 
Voor: CDA(4), CKenG(3), Forza! Castricum(1), Fractie Van Schoonhoven(1), 
GDB(2), De VrijeLijst(2), VVD(5) 
Tegen: D66(2), GroenLinks(2), Lid Husslage(1), PvdA(1) 
 

D  Zienswijze op kadernota VVI Alkmaar 2022 

  De raad besluit unaniem:  
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van 

de VVI Alkmaar e.o.  
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 

van VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 
 

E  Zienswijze op kadernota WNK Personeelsdiensten 

  De raad besluit:  
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van 

WNK personeelsdiensten:  
 
WNK Personeelsdiensten verzoeken de nullijn te hanteren voor de kosten 
van de bedrijfsvoering voor 2022.  
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van WNK kenbaar te maken 

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

F  Zienswijze op kadernota omgevingsdienst Noord Holland Noord (ODNHN) 
2022 

  De raad besluit:  
 
1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: 
 

a. de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage van Castricum 
voor 2022; 

b. de uitbreiding van formatie vanwege Omgevingswet met 3 FTE dient 
geheel binnen de bestaande begroting te worden gerealiseerd; 

c. het opstarten van het project Traineeship dient ook geheel binnen de 
bestaande begroting te worden gerealiseerd. Dit kan omdat er 
personeel uittreedt waardoor formatieruimte ontstaat; 

d. de uitbreiding van formatie met 2 FTE vanwege de VTH-strategie dient 
ook geheel binnen de bestaande begroting te worden gerealiseerd 
omdat dit een wettelijke taak betreft, waar de Omgevingsdienst al 
vanaf de start aan moest voldoen; 
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e. maak inzichtelijk wat het bedrag van het weerstandvermogen 
momenteel is. 
 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

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

G  Zienswijze op kadernota Cocensus 2022 

  De raad besluit:  
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van 

de GR Cocensus:  
 

De nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage van Castricum voor 
2022. 
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van de GR Cocensus kenbaar te maken.  

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

H  Zienswijze op kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
2022 

  De raad besluit:  
 
1. Ten aanzien van de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (hierna: GR RHCA) als zienswijze aan 
het dagelijks bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken:  
 

de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage voor 2022; 
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van de GR RHCA kenbaar te maken 

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

I  Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

  De raad besluit:  
 
1. Ten aanzien van de Kadernota 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de 

nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage voor 2022. Voor de overige 
inhoud van de Kadernota 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een 
positieve zienswijze af te geven. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het bestuursvoorstel 
Omgevingswet van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
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3. Conform het bepaalde in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het 
bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: 

a. Voorstander te zijn ten aanzien van de deelname van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de landelijke 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's, die namens 
de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de 
werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's 
(uitgezonderd medewerkers in de sector ambulancezorg; zij hebben 
een branche-cao). 

4. Deze zienswijzen én wensen en bedenkingen door middel van bijgevoegde 
brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
kenbaar te maken. 

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

J  Incidentele maatregelen begroting 2021 incl. moties en amendementen 

  Motie BUCH bij maatregelen spoor 1 (CKenG, GDB, CDA, VVD, De VrijeLijst, 
PvdA, Forza! Castricum, Fractie Van Schoonhoven) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen:  
 
Spreekt uit:  
 

- Dat de basisbijdrage aan de Werkorganisatie BUCH en/of de externe 
inhuur zodanig dient te worden aangepast, dat het bedrag in de 
begrotingsjaren 2021-2024 niet hoger zal zijn dan de 0-lijn van 2020; 

- Dat de Raad van Castricum niet zal instemmen met meerkosten, tenzij die 
het gevolg zijn van loonkostenstijging door CAO-afspraken, en dat de 
BUCH wordt gevraagd haar nieuwe programma’s te betalen uit 
efficiencymaatregelen en voordelen als gevolg van de schaalgrootte; 

- De kosten die gemoeid gaan met de inhuur van externen te willen 
afbouwen naar 10 procent van de loonsom; 

- Pas weer uitgaven goed te keuren als daar DVO’s met alle betrokken 
gemeenten aan ten grondslag liggen. 

 
Draagt het college op:  
 

- Alsnog opvolging te geven aan de statement d.d. 19 november 2020, die 
onlosmakelijk met instemming over de begroting is verbonden;  

- Te bevorderen dat de ‘0-lijn van 2020’ zal gelden voor de jaren 2021- 2024 
en dat de basisbijdrage aan de Werkorganisatie BUCH en/of de externe 
inhuur zodanig wordt verlaagd dat Castricum in deze jaren het 
begrotingstekort kan terugdringen naar 0;  

- De gemeenteraad een voorstel te doen op welke wijze en in welke 
stappen de inhuur van externen in de loop van 2021 zal worden 
verminderd tot maximaal 10% van de loonsom;  

- Te bevorderen dat de DVO’s op korte termijn, maar uiterlijk voorafgaand 
aan de behandeling van de Kadernota 2022, door de andere gemeenten 
zijn ondertekend en als instrument in de P&C-cyclus van de 
werkorganisatie zullen zijn opgenomen.  
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- Dit Raadsbesluit te delen met Bestuur en Directie van de BUCH, de Raden 
van Bergen, Uitgeest en Heiloo en met de Provincie; 

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

  Amendement 1: BUIG & participatie 1 (CDA, GroenLinks, Lid Husslage, PvdA) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 
 
Besluit:   
 

- Punt 1 van het voorstel de begroting als volgt te wijzigen;  
- Het eigen risico BUIG volledig te laten vrijvallen en daarmee een 

besparing in te boeken van 350.000 euro.  
- De reserve participatie ad. 142.387 euro niet te laten vrijvallen maar 

gereserveerd te houden ten behoeve voor het doel waarvoor deze reserve 
bestemd is. 

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

 1 Maatregel 1: eigen risico BUIG & bestemmingsreserve participatie 

  De raad besluit, met inachtneming van aan aangenomen amendement, unaniem:  
 
1. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: het eigen risico BUIG terug te brengen 

van € 350.000 naar € 150.000 en daarmee een besparing in te boeken van € 
200.000 en de bestemmingsreserve participatie van € 142.387 te laten 
vrijvallen.  

 
Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  
 
1. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: het eigen risico BUIG volledig te laten 

vrijvallen en daarmee een besparing in te boeken van € 350.000. De reserve 
participatie ad. € 142.387 niet te laten vrijvallen maar gereserveerd te houden 
ten behoeve voor het doel waarvoor deze reserve bestemd is. 

 

 2 Maatregel 2: subsidie witte brug 

  De raad besluit unaniem:  
 
2. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de subsidie aan de Witte Brug van  

€ 120.000 te laten vrijvallen. 
 

 3 Maatregel 3: stelpost inflatie 

  De raad besluit unaniem:  
 
3. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de stelpost inflatie van € 46.796 te 

laten vrijvallen. 
 

 4 Maatregel 4: voordeel gelet op geplande investeringen die nog niet in 2020 
hebben plaatsgevonden 

  De raad besluit unaniem:  
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4. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: een voordeel in te boeken van 
253.487 gelet op geplande investeringen die nog niet in 2020 hebben 
plaatsgevonden. 
 

 5 Maatregel 5: exploitatiebudget Nieuw Tij 

  De raad besluit:  
 
5. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: het exploitatiebudget voor Nieuw Tij 

van € 94.738 te schrappen. 
 
Voor: CDA(4), CKenG(3), Forza! Castricum(1), Fractie van Schoonhoven(1), 
GDB(2), GroenLinks(2), Lid Husslage(1), PvdA(1), De VrijeLijst(2), VVD(5) 
Tegen: D66(2) 
 

 6 Maatregel 6: bestemmingsreserve parkeergelden 

  De raad besluit unaniem:  
 
6. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de bestemmingsreserve 

parkeergelden van € 293.969 te laten vrijvallen. 
 

 7 Maatregel 7: bestemmingsreserve groot onderhoud 

  De raad besluit unaniem:  
 
7. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de bestemmingsreserve groot 

onderhoud van € 244.600 te laten vrijvallen. 
 

  Amendement 2: Reservevoorzieningen (CDA) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 
 
Besluit:  
 

- Punt 8 van het voorstel de begroting als volgt te wijzigen;  
- De reserve voorzieningen ten bedrage van 253.481 euro volledig te laten 

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

 8 Maatregel 8: reserve voorzieningen 50% 

  De raad besluit:  
 
8. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de reserve voorzieningen voor 50% te 

laten vrijvallen, te weten een bedrag van € 126.741. 
 
Voor: CDA(4), CKenG(3), D66(2), Forza! Castricum(1), Fractie van 
Schoonhoven(1), Lid Husslage(1), PvdA(1), De VrijeLijst(2), VVD(5)  
Tegen: GroenLinks(2), GDB(2) 
 

 9 Maatregel 9: doorschuiven locatie gebonden kosten zwembad  

  De raad besluit:  
 
9. De begroting 2021 als volgt te wijzigen: de locatie gebonden kosten zwembad 

van € 1.000.000 door te schuiven naar 2022. 



Pagina 8 van 8 
 

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

 10 Besluit 10 

  De raad besluit unaniem:  
 
10. De begrotingswijzigingen 2021 ter goedkeuring voor te leggen aan het college 

van gedeputeerde staten van Noord-Holland. 
 

 
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  
 
 
 
 
 


