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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 22 DECEMBER 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 22 december 2022. De vergadering is 
ook terug te kijken via castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Aanwezig:  
Mw. J.T.M. Van den Berg (Forza!) mw. B. Böhling (De VrijeLijst), mw. E. Bon (CDA), mw. T. 
de Bree (VVD), dhr. G. Brinkman (GroenLinks), dhr. R. Castricum (Forza!), 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), mw. M. Kooter 
(GroenLinks), dhr. G. Krouwel (VVD), mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks), dhr. J.M. 
Slot (VVD), 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)  
 
Afwezig:  
dhr. B.J.J. Dekker (Lokaal Vitaal), dhr. P.M. Pinkhaar (PvdA) 
 
Aanwezige leden college:  
dhr. R. Beems, dhr. F. Binnendijk, dhr. V.P. Brouwer, dhr. P.P.J Slettenhaar 
 
Voorzitter: dhr. A. Mans 
Plaatsvervangend griffier: mw. J.I. Jeunink 
 

A Integraal beleidskader sociaal domein 

 Motie bij integraal beleidskader Sociaal Domein (PvdA, D66, De VrijeLijst) 

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

 De resultaten van de beheersmaatregelen, zodra deze bekend zijn, aan de 
raad voor te leggen met daarbij SMART gesteldedoelstellingen/resultaten 
voor de beleidsperiode van hetvastgestelde integraal beleidskader Sociaal 
Domein 2023-2026; 

 De voorwaarden waaraan de gebiedsplannen moeten voldoennader uit te 
werken en, nadat ze aan de raad zijn voorgelegd endeze ermee heeft 
ingestemd, worden toegevoegd aan hetintegraal beleidskader Sociaal 
Domein 2023-2026; 

 Elk halfjaar de raad schriftelijk en mondeling te informeren over deresultaten 
en bestede middelen in relatie tot de beleidsdoelen, derisico’s en 
verwachtingen voor het komende halfjaar. 

 
Voor: PvdA(1), D66(2), De VrijeLijst(3) 
Tegen: Lokaal Vitaal(5), VVD(4), GroenLinks(4), CDA(2), Forza!(2)  
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 Integraal beleidskader sociaal domein 

 De raad besluit:  
 
Het integraal beleidskader sociaal domein 2023-2026 “Iedereen doet mee” vast te 
stellen met als belangrijkste inhoudelijke kernpunten: 
 

 Het werken vanuit een strategische koers aan het volgende wenkend 
perspectief: Het eerder ondersteunen van inwoners in het behouden van hun 
eigen regie en daarmee problemen zo klein mogelijk houden. Dit zorgt voor 
het bevorderen van de zelfredzaamheid, het voorkomt persoonlijk leed, gaat 
escalatie tegen, en drukt de zorgkosten.  

 Het langs vier pijlers werken aan het verstevigen van de sociale basis en het 
zorgdragen voor de juiste hulp en passende ondersteuning. De pijlers zijn: 
aansluiten bij de leefwereld, preventief werken, eenvoudig organiseren en het 
maken van duidelijke keuzes. 

 Het versterken van de sturing op het sociaal domein, waarbij de opgave is 
om te komen tot meer zicht en grip door middel van opgave- en datagestuurd 
werken. 

 
Voor: Lokaal Vitaal(5), VVD(4), GroenLinks(4), D66(2), CDA(2), Forza!(2)  
Tegen: De VrijeLijst(3), PvdA(1)  
 

B Diverse financiele beleidskaders 

 Amendement bij financiële verordening (GroenLinks, D66, CDA, PvdA, De VrijeLijst) 

 De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
 
Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen: de voorgestelde nieuwe Financiële 
verordening in die zin gewijzigd vast te stellen dat in artikel 3 lid 3, het sub c gestelde 
komt te vervallen. 
 
Aanvullend wordt besloten dit besluit over een jaar te evalueren om te bezien of dit 
tot onoverkomelijke situaties heeft geleid.  
 
Voor: GroenLinks(4), D66(2), CDA(2), PvdA(1), De VrijeLijst(3) 
Tegen: Lokaal Vitaal(5), VVD(4), Forza!(2)  
 

 Financiele verordening  

 de raad besluit unaniem:  
 
de financiële verordening gemeente Castricum 2023 vast te stellen. 
 

 Nota reserves en voorzieningen 

 de raad besluit unaniem:  
 
de Nota reserves en voorzieningen gemeente Castricum 2023 vast te stellen. 
 

 Nota vaste activa 

 de raad besluit unaniem:  
 
de Nota vaste activa gemeente Castricum 2023 vast te stellen. 
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 Nota risicomanagement en weestandsvermorgen 

 de raad besluit unaniem:  
 
de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen/ratio gemeente Castricum 2023 
vast te stellen. 
 

 Treasurystatuut 

 de raad besluit unaniem:  
 
het Treasurystatuut gemeente Castricum 2023 vast te stellen. 
 

 Nota kostentoerekening tarieven  

 de raad besluit unaniem:  
 
De Nota kostentoerekening tarieven gemeente Castricum 2023 vast te stellen.  
 

C Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg Limmen 

 De raad besluit unaniem:  
 
Het bestemmingsplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen’, inclusief de nota ‘Nota 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Rotonde Rijksweg-
Visweg Limmen’, met plan-identificatienummer NL.IMRO.0383.BpRotondeRijksweg-
VS01 vast te stellen, waarbij voor de locatiebepaling gebruik is gemaakt van de 
ondergrond o_NL.IMRO.0383.BpRotondeRijksweg-VS01.dxf 
 

D Exploitatieplan Limmen Zandzoom, 8e herziening 

 De raad besluit unaniem:  
 
het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, achtste herziening’ 
(NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-VE08) gewijzigd vast te stellen. 
 

E Exploitatieplan rotonde Rijksweg/Visweg Limmen 

 De raad besluit unaniem:  
 
het exploitatieplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen’, 
(NL.IMRO.0383.BpRotondeRijksweg-VE00) gewijzigd vast te stellen. 
 

F Bekrachtigen geheimhouding ten aanzien van de financiële bijlage bij de 
voortgangsrapportage Parnassia 2022 

 De raad besluit unaniem: 
 
Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 
5.1 eerste lid sub c van de Wet open overheid de geheimhouding te bekrachtigen ten 
aanzien van de financiële bijlage bij de Voortgangsrapportage Parnassia Groep 
2022. 
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Aldus vastgesteld door het presidium, 

 
 
 
de plv. griffier        de burgemeester 
mw. J.I. Jeunink       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 


