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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 16 JUNI 2022 
 

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 16 juni 2022.   
 
Aanwezig:  
Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Mw. T. de Bree (VVD), Dhr. G. Brinkman 
(GroenLinks), Dhr. R. Castricum (Forza!), Dhr. B.J.J. Dekker (Lokaal Vitaal),  
Dhr. R.B. Dekker (VVD), Dhr. H.J. Ebels (D66), Mw. M.A. El Ouni (D66), Dhr. R.A. de Haan 
(De VrijeLijst), Dhr. C.J. Hollenberg (Lokaal Vitaal), Mw. H.G. Kelder (Lokaal Vitaal),  
Dhr. V.C. Klein (Forza!), Mw. M. Kooter (GroenLinks), Dhr. G. Krouwel (VVD),  
Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks)*, Dhr. P.M. Pinkhaar (PvdA), Mw. J.C. Smits 
(PvdA), Dhr. H. Sterken (Lokaal Vitaal)*, Mw. M.J. Tauber (Lokaal Vitaal), Mw. Th. A. Veldt 
(CDA), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. R.J. van Zelst (Lokaal Vitaal),  
Mw. C.P. Zwikker (De VrijeLijst)  
 
*niet aanwezig tijdens stemmingen.  
 
Afwezig:  
Dhr. J.M. Slot (VVD) 
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. R. Beems, dhr. F. Binnendijk, Dhr. V.P. Brouwer, dhr. P.P.J Slettenhaar 
 
Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. R. Slootweg  
 

A Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Werkorganisatie 
BUCH incl. amendement 

 Amendement 

 De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 
 
Besluit: 
 
Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:  

1a: met onmiddellijke ingang het vastgestelde aanbestedingsbeleid juist toe 
te passen. 
2c: dat de raad een concreet tijdpad wenst te ontvangen van de nadere 
invulling van de harmonisatievoorstellen. 

 

 Voorstel zelf 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 
van de GR BUCH en het bestuur van de GR BUCH vragen: 

a. aandacht te hebben voor het juist toepassen van het vastgestelde 
aanbestedingsbeleid; 

b. om een specificatie te geven van de kosten van covid 19 in 2021. 
2. ten aanzien van de begroting 2023 GR BUCH een positieve zienswijze af te 

geven daarbij inbegrepen de nieuwe post “Budget voor personele 
ontwikkelingen” en bij het bestuur aan te geven; 



  
 
 
   
 

Pagina 2 van 4 
 

a. in de begroting 2023 net als voor de reguliere bijdrage ook een 
uitsplitsing op te nemen van de maatwerktaken per gemeente; 

b. de raad op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die in de 
begroting 2023 welgenoemd zijn maar nog niet financieel verwerkt. 
Dit in de reguliere planning & control cyclus tenzij het bestuur 
aanleiding ziet de raad hierover eerder te informeren; 

c. dat de raad met belangstelling uitziet naar de nadere invulling van 
de harmonisatievoorstellen  

3. deze zienswijzen door middel van de bijgevoegde brief aan het bestuur van 
de GR BUCH kenbaar te maken 

 
Dat met inachtneming van het aangenomen amendement als volgt komt te luiden:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 
van de GR BUCH en het bestuur van de GR BUCH vragen: 

a. met onmiddellijke ingang het vastgestelde aanbestedingsbeleid juist 
toe te passen;   

b. om een specificatie te geven van de kosten van covid 19 in 2021. 
2. ten aanzien van de begroting 2023 GR BUCH een positieve zienswijze af te 

geven daarbij inbegrepen de nieuwe post “Budget voor personele 
ontwikkelingen” en bij het bestuur aan te geven; 

a. in de begroting 2023 net als voor de reguliere bijdrage ook een 
uitsplitsing op te nemen van de maatwerktaken per gemeente; 

b. de raad op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die in de 
begroting 2023 welgenoemd zijn maar nog niet financieel verwerkt. 
Dit in de reguliere planning & control cyclus tenzij het bestuur 
aanleiding ziet de raad hierover eerder te informeren; 

c. dat de raad een concreet tijdpad wenst te ontvangen van de nadere 
invulling van de harmonisatievoorstellen. 

3. deze zienswijzen door middel van de bijgevoegde brief aan het bestuur van 
de GR BUCH kenbaar te maken 

 

B Zienswijze op jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 
van Cocensus & toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Cocensus 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 
van de  GR Cocensus;  

2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 
2022 van de GR Cocensus; 

3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van 
de  GR Cocensus; 

4. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van de GR Cocensus kenbaar te maken; 

5. het college toestemming te verlenen om positief te beslissen op de 4de 
wijziging van de GR Cocensus 2020 
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C Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 
Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) & vaststellen wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling VVI 

  De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2021 van de VVI; 
2. een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2023 van de VVI; 
3. deze zienswijze met bijgevoegde brief aan het bestuur van de VVI kenbaar 

te maken; 
4. de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de VVI vast te stellen.  

 

D Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands 
Noorden 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 
van de GGD Hollands Noorden.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023 van 
de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 
2023-2026. 

3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 

E Zienswijze op jaarrekening 2021 van WNK en begroting 2023 van Zaffier 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 
WNK Personeelsdiensten; 

2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2023 GR 
Zaffier; 

3. de zienswijzen middels een brief aan het algemeen bestuur van Zaffier 
kenbaar te maken. 
 

F Zienswijze op jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

 De raad besluit unaniem: 
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 
van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;  

2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Algemeen Bestuur 
besluit resultaatbestemming 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord;  

3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;  

4. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks 
Bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
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G Zienswijze op jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en 
programmabegroting 2023 van Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM) 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 
van het RAUM; 

2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 
2022 van het RAUM; 

3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van 
het RAUM; 

4. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van het RAUM kenbaar te maken 

 

H Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021; 
2. een positieve zienswijze af te geven op de resultaatbestemming 2021; 
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023. 
4. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken aan 

het dagelijks bestuur van de GR RHCA. 
 

I Toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 De raad besluit unaniem:  
 
het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de, door het Algemeen 
Bestuurop 10 november jl. voorgestelde, zesde wijziging van de 
Gemeenschappelijke regelingRegionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA). 
 

 
 

Aldus vastgesteld door het presidium, 

 
 
 
 
 
de griffier        de  burgemeester 
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  
 


