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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 23 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 23 juni 2022.   
 
Aanwezig:  
Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), 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), 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. R.J. van Zelst (Lokaal Vitaal), Mw. C.P. Zwikker (De VrijeLijst)  
 
Afwezig:  
Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Mw. T. de Bree (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 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023 inclusief moties en amendementen 

 1e FIRAP 2022  

 De raad besluit unaniem:  
 
De Begroting 2022 in overeenstemming te brengen met deze 1e FIRAP 2022. 
 

 Kadernota 2023 

 De raad besluit unaniem: 
 
De Kadernota 2023 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief 2023-2026 als 
kader voor de Begroting 2023 (inclusief meerjaren investeringen) vast te stellen.  
 

 Motie verkenning invoeren inkomensafhankelijke bijdrage Wmo  
(PvdA, D66, De VrijeLijst) 

 De raad heeft de volgende motie verworpen:  
 
Verzoekt het college:  
 
te verkennen hoe het voorbeeld in de gemeenten die een nieuwe vorm van 
inkomensafhankelijke bijdrage Wmo hebben ingevoerd, navolging kan krijgen in 
Castricum met het doel het beroep op de WMO door meer vermogende inwoners af 
te remmen en de raad daarover te informeren voor september 2022 opdat de 
bevindingen meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de begroting 2023 
en latere jaren.  
 
Voor: PvdA(2), De VrijeLijst(3), D66(2) 
Tegen: Lokaal Vitaal(6), GroenLinks(3), VVD(3), CDA(2), Forza!(2)  
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 Motie overlast Schiphol (D66) 

 De raad heeft de volgende motie verworpen:  
 
Dringt er bij het college op aan:  
 
1. dat er maximale druk wordt uitgeoefend op het kabinet, de Tweede 

Kamerfracties, het Bestuurlijk Overleg Schiphol en de Inspectie voor de 
Leefomgeving om bindende afspraken te maken over de lokale maatregelen; 

2. dat vertegenwoordigers van de gemeente Castricum – in nauwe samenwerking 
met buurgemeenten - moeten uitdragen dat:  

a. het beleid van het preferentieel baangebruik van de Polderbaan, 
waarmee de geluidsbelasting geconcentreerd wordt in de zogenaamde 
‘dunbevolkte gebieden’, onacceptabel is;  

b. er een maximum moet worden gesteld aan het aantal vluchten per uur, 
etmaal, dag/nacht en jaar;  

c. nachtvluchten moeten worden gestaakt 
3. de directie van Schiphol en de minister van I&W te vragen de al gemaakte 

afspraken na te komen en te zorgen voor een effectieve handhaving daarvan 
 
Voor: PvdA(2), De VrijeLijst(3), D66(2) 
Tegen: Lokaal Vitaal(6), GroenLinks(3), VVD(3), CDA(2), Forza!(2)  
 

 Motie realisatie tijdelijke woonvormen (PvdA, De VrijeLijst, D66) 

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

 De Taskforce wonen actief in te zetten door op korte termijn een aanvang te 
nemen met stappen die snel leiden tot realisatie van tijdelijke (modulaire) 
huurwoningen in de sociale huursector. 

 De raad te informeren over de wijze waarop het college de taskforce wonen 
zal inzetten en de raad waar dat nodig of wenselijk is te betrekken bij het 
vinden van oplossingen 

 
Voor: PvdA(2), De VrijeLijst(3), D66(2) 
Tegen: Lokaal Vitaal(6), GroenLinks(3), VVD(3), CDA(2), Forza!(2)  
 

B Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio 
Noord inclusief amendement 

 Amendement op zienswijze m.b.t. betrekken korpsen bij beleid (VVD, Forza!, 
GroenLinks, D66, De VrijeLijst, PvdA, CDA) 

 De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen:  
 
Besluit:  
Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:  
 
Beslispunt 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:  
 
een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de  
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met dien verstande dat: 
 
Ten aanzien van de brandweerzorg de volgende zienswijze wordt afgegeven: 
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 De toekomstbestendigheid en inzetbaarheid van de lokale brandweerposten 
in Limmen, Akersloot en Castricum enkel en alleen kan worden geborgd als 
dit een plan omvat waarmee vanuit de korpsen kan worden meegedacht en 
worden ingestemd. 

 de raad dringt er daarom bij het bestuur van de veiligheidsregio op aan, om 
in gestructureerd overleg met de vrijwilligers van de posten tot een plan te 
komen, waarin m.b.t. de doorontwikkeling van de brandweer, de belangen 
van de vrijwilligers en onze inwoners gewaarborgd zijn. 

 de raad erop aandringt om de deelnemende raden in de gelegenheid te 
stellen een zienswijze af te geven voorafgaand aan definitieve 
besluitvorming over de plannen voor de toekomst van de brandweer.  

 

 Voorstel zelf 

 De raad besluit unaniem:  
 
1) een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 van 

de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  
 

2) een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  

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 het voorstel Samenwerkingsafspraken 

Risicobeheersing 
b) T.a.v. de genoemde uren vraagtekens te plaatsen, i.v.m. het ontbreken van 

een gedegen onderbouwing 
c) T.a.v. de toegepaste indexatie van de uren 2023 t/m 2026 vraagtekens te 

plaatsen i.v.m. het ontbreken van een gedegen onderbouwing. 
d) De wens om een splitsing in het voorstel aan te brengen als het gaat om 

wettelijke taken en aanvullende taken. 
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. 

 
Dat met inachtneming van het aangenomen amendement als volgt kom te luiden:  
 
1) een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2021 van 

de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  
 

2) een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met dien verstande dat ten aanzien van 
de brandweerzorg de volgende zienswijze wordt afgegeven: 

 
a) De toekomstbestendigheid en inzetbaarheid van de lokale brandweerposten 

in Limmen, Akersloot en Castricum enkel en alleen kan worden geborgd als 
dit een plan omvat waarmee vanuit de korpsen kan worden meegedacht en 
worden ingestemd. 

b) de raad dringt er daarom bij het bestuur van de veiligheidsregio op aan, om 
in gestructureerd overleg met de vrijwilligers van de posten tot een plan te 



  
 
 
   
 

Pagina 4 van 4 
 

komen, waarin m.b.t. de doorontwikkeling van de brandweer, de belangen 
van de vrijwilligers en onze inwoners gewaarborgd zijn. 

c) de raad erop aandringt om de deelnemende raden in de gelegenheid te 
stellen een zienswijze af te geven voorafgaand aan definitieve 
besluitvorming over de plannen voor de toekomst van de brandweer.  
 

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 het voorstel Samenwerkingsafspraken 

Risicobeheersing 
b) T.a.v. de genoemde uren vraagtekens te plaatsen, i.v.m. het ontbreken van 

een gedegen onderbouwing 
c) T.a.v. de toegepaste indexatie van de uren 2023 t/m 2026 vraagtekens te 

plaatsen i.v.m. het ontbreken van een gedegen onderbouwing. 
d) De wens om een splitsing in het voorstel aan te brengen als het gaat om 

wettelijke taken en aanvullende taken. 
 

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. 

 
 

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  
 


