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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 25 MAART 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 maart 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  Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie inclusief moties en amendementen 

  Amendement voorontwerp omgevingsvisie (CDA, VVD, PvdA, Fractie van 
Schoonhoven, CKenG, GDB)  

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen:   
 
Besluit: 
 

 Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: De Visie op hoofdlijnen vast te stellen als 
basis voor het voorontwerpomgevingsvisie.  

 Beslispunt 2 te schrappen. 
 

  Voorstel zelf 

   
De raad besluit, met inachtnemingen het aangenomen amendement, unaniem:  
 

 De Visie op hoofdlijnen vast te stellen als basis voor de omgevingsvisie; 

 De visie op hoofdlijnen nader uit te werken in een ontwerp-omgevingsvisie 
en af te zien van het opstellen van een voorontwerp-omgevingsvisie. 

 
Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  
 

 De Visie op hoofdlijnen vast te stellen als basis voor het 
voorontwerpomgevingsvisie. 

 

  Motie bredere consultatie bij hoofdlijnennotitie omgevingsvisie (VVD, CKenG, 
CDA, GDB) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 
  
Roept het college op:  
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 Extra inspanning te verrichten om woningbouw en de visie van onze 
agrariërs een prominentere plek te geven in deze visie op hoofdlijnen, bij 
de ontwikkeling van het een concept omgevingsvisie 

 Extra inspanning te verrichten om jongeren te betrekken bij het proces om 
te komen tot een omgevingsvisie 

 Dit op een nader moment aan de raad voor te leggen 
 
Voor: CKenG(3), CDA(4), VVD(5), De VrijeLijst(2), Forza! Castricum(1), GDB(2) 
Tegen: PvdA(1), D66(2), Lid Husslage(1), Fractie van Schoonhoven(1), 
GroenLinks(2) 
 

B  Zienswijze op toekomstvisie RAUM inclusief amendement 

  Amendement (CDA, GroenLinks, Lid Husslage) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
 
De raad besluit:  
 
Het volgende beslispunt als beslispunt 2 aan het voorgestelde besluit toe te 
voegen en de nummering van de punten daarna aan te passen.  
 
‘het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) er tevens op te 
wijzen dat, om kosten te dekken, het eventueel invoeren van een financiële 
heffing voor bezoekers van het RAUM voor de gemeente Castricum geen optie 
is.’ 
 
Voor: PvdA(1), Lid Husslage(1), Fractie van Schoonhoven(1), GroenLinks(2), 
CKenG(3), CDA(4), VVD(5), Forza! Castricum(1), GDB(2) 
Tegen: D66(2), De VrijeLijst(2) 
 

  Voorstel zelf 

  De raad besluit, met inachtnemingen het aangenomen amendement, unaniem:  
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept 
Toekomstvisie 2030 van het Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM). De raad is meer dan tevreden met de 
voorgestelde toekomstplannen in relatie tot landschap, natuur/ecologie, 
toerisme & recreatie en/of bereikbaarheid. De gemeenteraad wil nog wel 
benadrukken dat zonneweiden en windmolens niet wenselijk zijn. 

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

 
Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept 
Toekomstvisie 2030 van het Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM). De raad is meer dan tevreden met de 
voorgestelde toekomstplannen in relatie tot landschap, natuur/ecologie, 
toerisme & recreatie en/of bereikbaarheid. De gemeenteraad wil nog wel 
benadrukken dat zonneweiden en windmolens niet wenselijk zijn. 

2. het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) er tevens op 
te wijzen dat, om kosten te dekken, het eventueel invoeren van een 
financiële heffing voor bezoekers van het RAUM voor de gemeente 
Castricum geen optie is. 
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3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 
kenbaar te maken. 

 

C  Fractieverantwoordingen  

  De raad besluit unaniem:  
 

1. In te stemmen met de ingediende fractieverantwoordingen 2020 van de 
fracties van VVD, CKenG, GDB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, De 
VrijeLijst, Forza! Castricum en Fractie Van Schoonhoven. 
 

2. Vast te stellen de in het overzicht genoemde bedragen per fractie voor: 
 

A. de hoogte van het fractiebudget van het betreffende kalenderjaar; 
B. de uitgaven van een fractie die in het vorig kalenderjaar uit de bijdrage 

bekostigd zijn; 
C. het terug te betalen bedrag en eventueel de hoogte van het beroep dat op 

de reserve wordt gedaan; 
D. de wijziging in de reserve en de hoogte van de resterende reserve. 

 

Fractie Inkomsten Uitgaven  Saldo  
Reserve 
31-12-18 

Reserve 
31-12-19 

Reserve 
31-12-20 

VVD 2000,00 101,55 1898,45 162,51 2071,91 3970,36 

CDA 1850,00 1107,00 743,00 596,06 1951,95 2694,95 

Groen-
Links 1700,00 1080,60 619,40 -651,31 141,1 760,50 

De 
VrijeLijst 1550,00 191,89 1358,11 -321,54 1108,03 2466,14 

D66 1550,00 744,85 805,15 -879,57 760,98 1566,13 

GDB 1550,00 1962,48 -412,48 449,45 766,58 354,10 

Forza! 
Castricum 1400,00 270,23 1129,77 818,89 1624,81 2754,58 

PvdA 1400,00 168,28 1231,72 -143,00 1024,8 2256,52 

Fractie 
van 
Schoon- 
Hoven 150,00 0,00 150,00 37,50 187,5 337,50 

CKenG 1700,00 2944,33 -1244,33 1337,10 1953,64 709,31 

 
 

D  Burgerinitiatief kunstbunker Castricum 

  De raad besluit unaniem:  
 
Opdracht te geven aan het college zich in te spannen om de Kunstbunker 
toegankelijk te maken voor publiek en daarmee een unieke trekpleister te creëren 
voor (internationale) toeristen. Dit in nauw overleg met PWN en in samenwerking 
met Huis van Hilde. 
 

E  Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End inclusief amendement  

  Amendement compensatie sportverenigingen (CKenG, Forza! Castricum, Fractie 
van Schoonhoven, D66) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
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Beslispunt 2 van het Raadsbesluit over de locatiekeuze te wijzigen in: 
 

2. Gezien de uitkomsten van het nadere locatieonderzoek zoals opgenomen 
in de notitie ‘Locatie nieuw zwembad Noord-End’ in te stemmen met de 
keuze voor het realiseren van een nieuw zwembad op veld 5 van FC 
Castricum, onder voorwaarde dat de verenigingen bij de herindeling van 
het sportpark conform eerdere toezeggingen met een kunstgrasveld zullen 
worden gecompenseerd;  

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

  Voorstel zelf  

  De raad besluit, met inachtnemingen het aangenomen amendement:  
 

1. Kennis te nemen van de notitie ‘Locatie analyse nieuw zwembad Noord-
End’ inclusief bijlagen van d.d. 11 januari 2021; 

2. Gezien de uitkomsten van het nadere locatieonderzoek zoals opgenomen 
in de notitie ‘Locatie nieuw zwembad Noord-End’ in te stemmen met de 
keuze voor het realiseren van een nieuw zwembad op veld 5 van FC 
Castricum, en niet te kiezen voor veld 2 van FC Castricum; 

3. De locatie ‘N’ zijnde het grasveld naast KV Helios als 
uitbreidingsmogelijkheid te behouden voor toekomstige ontwikkelingen op 
de oostzijde. In voorkomend geval vindt opnieuw overleg plaats met KV 
Helios en een interne afweging over de locatie en het voorzieningenniveau 
voor korfbal. 

4. Het weiland langs de N203 te beschouwen als compensatie gebied voor 
bomen, groen, flora & fauna en dit invulling te geven vanuit de uiterste 
oostpunt richting het westen / sportpark. Het overblijvende perceel aan te 
wijzen als uitbreidingsgebied voor modulaire ontwikkelingen. 

 
Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  
 

1. Kennis te nemen van de notitie ‘Locatie analyse nieuw zwembad Noord-
End’ inclusief bijlagen van d.d. 11 januari 2021; 

2. Gezien de uitkomsten van het nadere locatieonderzoek zoals opgenomen 
in de notitie ‘Locatie nieuw zwembad Noord-End’ in te stemmen met de 
keuze voor het realiseren van een nieuw zwembad op veld 5 van FC 
Castricum, onder voorwaarde dat de verenigingen bij de herindeling van 
het sportpark conform eerdere toezeggingen met een kunstgrasveld zullen 
worden gecompenseerd;  

3. De locatie ‘N’ zijnde het grasveld naast KV Helios als 
uitbreidingsmogelijkheid te behouden voor toekomstige ontwikkelingen op 
de oostzijde. In voorkomend geval vindt opnieuw overleg plaats met KV 
Helios en een interne afweging over de locatie en het voorzieningenniveau 
voor korfbal. 

4. Het weiland langs de N203 te beschouwen als compensatie gebied voor 
bomen, groen, flora & fauna en dit invulling te geven vanuit de uiterste 
oostpunt richting het westen / sportpark. Het overblijvende perceel aan te 
wijzen als uitbreidingsgebied voor modulaire ontwikkelingen. 
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Voor: CDA(4), Lid Husslage(1), CKenG(3), D66(2), Fractie van Schoonhoven(1), 
PvdA(1), Forza! Castricum(1), De VrijeLijst(2), GroenLinks(2)  
Tegen: GDB(2), VVD(5) 
 

F  Verordening tegemoetkoming medisch afval 

  De raad besluit unaniem:  
 
De verordening tegemoetkoming medisch afval 2021 gemeente Castricum vast te 
stellen. 
 

G  Motie zwerfafval (CDA, De VrijeLijst) 

  De stemmen bij staken bij besluitvorming over de volgende motie:  
 
Verzoekt het college:  

 Iedereen die bij de gemeente aangeeft zwerfafval te willen opruimen, de 
materialen hiervoor in bruikleen te geven. 

 De mogelijkheid, die hier al voor is, nog eens extra kenbaar te maken 
richting onze inwoners via de gebruikelijke communicatiekanalen. 

 
Voor: CDA(4), Lid Husslage(1), D66(2), De VrijeLijst(2), GroenLinks(2), PvdA(1)  
Tegen: GDB(2), VVD(5), CKenG(3), Fractie van Schoonhoven(1), Forza! 
Castricum(1) 
 
N.B. de motie wordt opnieuw in stemming gebracht tijdens de eerstvolgende 
raadsvergadering.  
  

H  Aanvullende coronamaatregelen fase 5 

  De raad besluit unaniem:  
 

1. in te stemmen met een nieuw pakket aan lokale crisisbestrijding en 
steunmaatregelen (fase 5) tot 1 juli 2021; 

2. in te stemmen met de ‘Stimuleringsmaatregel Herstel Economie’ en 
hiervoor vanuit de Algemene Reserve een bedrag van € 150.000 
beschikbaar te stellen; 

3. in te stemmen om het onder 2. genoemde bedrag in het Herstelfonds 
Castricum beschikbaar te stellen aan het college voor de uitvoering van 
noodzakelijk geachte maatregelen, met de voorwaarde dat uitgaven 
achteraf – per kwartaal via een voortgangsrapportage – aan de raad 
worden verantwoord; 

4. in te stemmen met OZB-compensatie aan lokale ondernemers voor de 
eerste drie maanden van 2021 voor die ondernemers die te maken 
hebben met gedwongen sluiting en voor de uitvoering van de ‘OZB-
maatregel’ € 60.000 beschikbaar te stellen; 

5. in te stemmen om voor het jaar 2020 en 2021 geen precario te heffen, 
conform het in de raad aangenomen amendement van 14 mei 2020. Voor 
de uitvoering van het amendement precario (2020 en 2021) wordt uw raad 
verzocht een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen; 

6. in te stemmen met het raadsvoorstel, om de rijksbijdrage Instandhouding 
Cultuur Infra uit de decembercirculaire van € 122.000 rechtstreeks 
beschikbaar te stellen ten behoeve van de lokale culturele instellingen; 

7. om over het onder 6. genoemde voorstel vooraf instemming te vragen over 
de besteding van de rijksbijdrage, na het overleggen van een quickscan in 
de cultuursector en opgevraagd advies van het Cultuurplatform;  
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8. maatwerk toe te passen bij het innen van de gemeentelijke belastingen 
voor diegene waar de nood hoog is en deze maatwerkregel te verlengen 
tot en met 1 juli 2021; 

9. maatwerk toe te passen bij gemeentelijke huurders die ondanks de TVL in 
hoge financiële nood verkeren; 

10. in te stemmen om de (tijdelijke) verruiming van terrassen te verlengen tot 
25 oktober 2021, mits passend binnen de landelijke richtlijnen. 

11. in te stemmen met de werkwijze voor het opnieuw aanvragen van de 
regeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) en de 
TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties); 

12. in te stemmen met onder voorbehoud van goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland in verband met het preventief toezicht.  

 

 
 
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  
 
 
 
 
 


