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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 24 NOVEMBER 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 24 november 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. 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), 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. H.A. Waterman (GroenLinks), mw. C.P. Zwikker (De VrijeLijst)  
 
Afwezig:  
dhr. R.J. van Zelst (Lokaal Vitaal) 
 
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 Ruimtelijk kader de Santmark 

 De raad besluit:  
 
Het principeverzoek d.d. 30 mei 2022 voor het realiseren van 28 sociale 
huurappartementen en 9 middenhuur appartementen op het perceel De Santmark 
407 t/m 414 vast te stellen als ruimtelijk kader. 
 
Voor: D66(2), GroenLinks(4), CDA(2), Lokaal Vitaal(5), VVD(4), PvdA(2) 
Tegen: De VrijeLijst(3), Forza!(2) 
 

B Motie VADOVDD van kort-tijdelijk naar lang-tijdelijk en permanente huisvesting 
(PvdA & D66) 

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

 Binnen drie maanden een plan aan de raad voor te leggen waarin in ieder 
geval duidelijk wordt waar en wanneer de huidige bewoners van Puikman, 
Oosterzijweg en Picassolaan huisvesting geboden zal worden voor een 
periode langer dan tien jaren. 

 Bij het realiseren van deze tijdelijke woningen de basiskwaliteit zoals die voor 
een sociale huurwoning geldt te hanteren (minimaal schoon, heel en veilig). 

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

 De raad besluit bij acclamatie:  
 
Dhr. J. (Jimmy-Dean) Piepers te benoemen tot commissielid tot 23 februari 2023.  
 

D Ontslag commissielid 

 De raad besluit bij acclamatie: 
 
Aan dhr. D.P. Hespe ontslag te verlenen als commissielid voor de VVD 
 

 

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 


