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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 29 SEPTEMBER 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 29 september 2022. De vergadering is 
ook terug te kijken via castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Aanwezig:  
mw. B. Böhling (De VrijeLijst), mw. E. Bon (CDA), mw. T. de Bree (VVD), dhr. G. Brinkman 
(GroenLinks), 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), 
dhr. R.J. van Zelst (Lokaal Vitaal), mw. C.P. Zwikker (De VrijeLijst)  
 
Afwezig:  
dhr. V.C. Klein (Forza!), dhr. R. Castricum (Forza!) 
 
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 tweede begrotingswijziging 2022 BUCH incl. amendement 

 Amendement bij tweede begrotingswijziging (VVD, Lokaal Vitaal, GroenLinks, De 
VrijeLijst, PvdA, D66, CDA, Forza!) 

 De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen:  
 
De raad besluit het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:  
 
Een 2e beslispunt toe te voegen dat als volgt komt de luiden:  
 

2. Aanvullend de zienswijze af te geven dat het noodzakelijk wordt geacht dat 
voor het jaareinde 2022 beleidsacties worden geformuleerd die in 2023 
worden uitgevoerd zodat toekomstige niet-begrote uitgaven als gevolg van 
personeelskrapte worden vermeden. Te denken valt aan beleidsacties op 
het gebied van werving & selectie, werknemerstevredenheid, terugdringen 
ziekteverzuim en grip krijgen op verlofstuwmeren middels bijvoorbeeld 
tijdschrijven. De raad blijft hierover graag periodiek geïnformeerd.  

 

 Voorstel zelf 

 De raad besluit unaniem:  
 
Als zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 GR BUCH het bestuur van 
de GR Werkorganisatie BUCH, op grond van artikel 14 “Informatie-en 
verantwoordingsplicht” in de GR werkorganisatie BUCH, te vragen om bij de 
tweede begrotingswijziging 2022 een duidelijke inhoudelijke (activiteiten, functies, 
fysieke middelen e.d.) onderbouwing te geven van de bedragen die worden 
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genoemd als kosten van ziektevervanging zijnde € 1.238.000,00 en € 1.776.000 
voor Corona en de eerste kosten opdracht Oekraïne. 
 
Dat met inachtneming van het aangenomen amendement als volgt kom te luiden:  
 

1. Als zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2022 GR BUCH het 
bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH, op grond van artikel 14 
“Informatie-en verantwoordingsplicht” in de GR werkorganisatie BUCH, te 
vragen om bij de tweede begrotingswijziging 2022 een duidelijke 
inhoudelijke (activiteiten, functies, fysieke middelen e.d.) onderbouwing te 
geven van de bedragen die worden genoemd als kosten van 
ziektevervanging zijnde € 1.238.000,00 en € 1.776.000 voor Corona en de 
eerste kosten opdracht Oekraïne. 

2. Aanvullend de zienswijze af te geven dat het noodzakelijk wordt geacht dat 
voor het jaareinde 2022 beleidsacties worden geformuleerd die in 2023 
worden uitgevoerd zodat toekomstige niet-begrote uitgaven als gevolg van 
personeelskrapte worden vermeden. Te denken valt aan beleidsacties op 
het gebied van werving & selectie, werknemerstevredenheid, terugdringen 
ziekteverzuim en grip krijgen op verlofstuwmeren middels bijvoorbeeld 
tijdschrijven. De raad blijft hierover graag periodiek geïnformeerd.  

 

B Bestemmingsplan Limmerweg 4 te Bakkum 

 De raad besluit unaniem:  
 
het bestemmingsplan Limmerweg 4 zoals opgenomen in de bijlage met ID-code 
NL.IMRO.0383.BPLimmerweg-VG01 vast te stellen en voor dit bestemmingsplan 
geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

C Kader aanwending verkoopopbrengst Enecogelden incl. amendement  

 Amendement (De VrijeLijst) 

 De raad heeft het volgende amendement verworpen:  

Besluit: 
 
Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:  

1. Punt e: “Aanwending moet maatschappelijk effect sorteren” vervangen door: 

“Aanwending moet een maatschappelijk effect dienen in het kader van 

‘Brede Welvaart’; 

2. Punt b: “De inzet moet in beginsel waardevast zijn” vervangen door “De 

inzet moet waardevast zijn”; 

3. Punt c: “De inzet moet waar mogelijk renderen” vervangen door “De inzet 

moet renderen”. 

Voor: De VrijeLijst(3), D66(2) 
Tegen: CDA(2), VVD(4), GroenLinks(4), PvdA(2), Lokaal Vitaal(6)  
 

 Voorstel zelf 

 De raad besluit:  
 
Als kader voor de inzet van de ontvangen verkoopopbrengst Eneco de volgende 
spelregels vast te stellen: 
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a. de inzet moet gericht zijn op het realiseren van de gemeentelijke 
beleidsdoelen 

b. de inzet moet in beginsel waardevast zijn 
c. de inzet moet waar mogelijk renderen 
d. aanwending moet minimale risico's met zich meebrengen 
e. aanwending moet maatschappelijke effect sorteren 

 
Voor: VVD(4), CDA(2), D66(2), GroenLinks(4), PvdA(2), Lokaal Vitaal(6) 
Tegen: De VrijeLijst(3) 
 

D Bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen  

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Het bestemmingsplan ‘Rijksweg 68’ te Limmen, inclusief de nota 
‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 68’, met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPL21Rijksweg68-VS01 vaststellen, waarbij voor de 
locatiebepaling gebruik is gemaakt van de ondergrond 
o_NL.IMRO.0383.BPL21Rijksweg68-VS01.dxf; 

2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

E Zienswijze op wijziging GR GGD i.v.m. opname crisisdienst jeugd in Veilig 
Thuis 

 De raad besluit unaniem: 
 

1. Geen zienswijze af te geven op de voorliggende wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden; 

2. het college toestemming te verlenen om de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (GR GGD HN) vast te 
stellen volgens bijgaand ontwerp.  

 

 

 

 

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  
 




