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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 8 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 8 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. 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),  
 
Afwezig:  
mw. C.P. Zwikker (De VrijeLijst)  
 
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 Diverse verordening m.b.t. water en riolering 

 Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Castricum 2023 

 De raad besluit unaniem: 
 
De verordening eenmalig rioolaansluitrecht Castricum 2023 vast te stellen. 
 

 Aansluitverordening Castricum 2023 

 De raad besluit unaniem: 
 
De aansluitverordening Castricum 2023 vast te stellen. 
 

 Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Castricum 2023 

 De raad besluit unaniem: 
 
De verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Castricum 2023 vast te 
stellen.  
 

 Verordening hemelwaterberging Castricum 2023 

 De raad besluit unaniem: 
 
De verordening hemelwaterberging Castricum 2023 vast te stellen. 
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B Zienswijze op de derde begrotingswijziging BUCH n.a.v. 2e 
voortgangsrapportage BUCH 

 De raad besluit unaniem:  
 
Een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2022 van de GR 
Werkorganisatie BUCH. 
 

C 2e FIRAP gemeente Castricum 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. De Begroting 2022 in overeenstemming te brengen met deze 2e FIRAP 
december 2022; 

2. De Begroting 2023, Meerjarenraming 2024-2026 in overeenstemming te 
brengen met de structurele gevolgen van deze 2e FIRAP december 2022; 

3. Akkoord te gaan met het extra investeringskrediet Strandpost ad. € 112.000, 
elektriciteitskast Noord-End ad. € 77.000 en stalling sportvelden Noord-End 
ad. € 13.000 

 

D  Verordening op de auditcommissie 2022 

 De raad besluit unaniem:  
 
De verordening op de Auditcommissie 2022 vast te stellen. 
 

E Quickscan Rekenkamercommissie BUCH  

 de raad besluit unaniem:  
 

1. Kennis te nemen van de quickscan Rekenkamercommissie BUCH naar de 
ontwerp- 
Begroting 2023 Gemeente Castricum en de bestuurlijke reactie van het 
college daarop;  

2. Het college te verzoeken aanbeveling 1 wel over te nemen in die zin dat in de 
kadernota de te maken keuzes explicieter naar voor komen; 

3. Het college te verzoeken aanbeveling 2 wel over te nemen; 
4. Het college te verzoeken aanbeveling 3 wel over te nemen; 
5. Het college te verzoeken aanbeveling 4 wel over te nemen; 
6. Het college te verzoeken aanbeveling 5a wel over te nemen; 
7. Het college te verzoeken aanbeveling 5b wel over te nemen met dien 

verstande dat e.e.a. kan worden bezien bij de periodieke herziening van het 
gemeentelijk rioleringsplan; 

8. Het college te verzoeken aanbeveling 6 niet over te nemen; 
9. Het college te verzoeken aanbeveling 7 niet over te nemen; 
10. Het college te verzoeken aanbeveling 8 niet over te nemen; 
11. Het college te verzoeken aanbeveling 9 wel over te nemen; 
12. Het college te verzoeken aanbeveling 10 niet over te nemen; 
13. Het college te verzoeken aanbeveling 11 wel over te nemen; 
14. Het college te verzoeken aanbeveling 12 wel over te nemen; 
15. Het college te verzoeken aanbeveling 13 niet over te nemen gelet op de 

reactie van het college t.a.v. het moment van het beschikbaar komen van de 
mei- & septembercirculaires; 

16. Het college te verzoeken aanbeveling 14 niet over te nemen omdat dit al 
voldoende gebeurt; 
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17. Het college te verzoeken aanbeveling 15 niet over te nemen omdat dit al 
voldoende gebeurt; 

18. Het college te verzoeken aanbeveling 16 niet over te nemen gelet op de 
grote onzekerheidsmarges; 

19. Het college te verzoeken aanbeveling 17 wel over te nemen; 
20. Het college te verzoeken aanbeveling 18 wel over te nemen zoals nader 

toegelicht in beslispunt 2 over aanbeveling 1; 
21. Over een jaar in de auditcommissie stil te staan bij de wijze waarop uitvoering 

is gegeven aan de overgenomen aanbevelingen.  
 

G Plan van aanpak implementatie nieuwe Wgr  

 De raad besluit unaniem:  
 

1. het plan van aanpak implementatie wijzigingen WGR 2022-2024 NHN vast te 
stellen en daarmee, via de colleges, de opdracht te geven aan de Regietafel 
voor de regievoering op het Implementatietraject “Wijziging 
gemeenschappelijke regelingen als gevolg van de Wgr”; 

2. zijn inbreng op het kaderstellend document te leveren via de bestaande 
regionale raadsbijeenkomsten in het eerste half jaar van 2023 

 

H Bestemmingsplan Tegro-Schilder, herziening locatie Rijksweg te Limmen 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. de 'Nota van wijzigingen' vast te stellen;  
2. het 'Bestemmingsplan Zandzoom - Tegro-Schilder, herziening locatie 

Rijksweg Limmen' met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPLZandzoomTegro-VS01 gewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen; 

4. de digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam o_NL.IMRO.0383.BPLZANDZOOMTEGRO-VS01 vast te 
stellen als ondergrond; 

5. in de bekendmaking te vermelden dat op grond van artikel 1.1 eerste lid, 
onder a. van de Crisis- en herstelwet (Chw), in combinatie met nummer 3 
onder 3.1 van Bijlage I bij de Chw, Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Chw op 
het besluit van toepassing is. 
 

I Bestemmingsplan Zanderij Zuid deelgebied 3 (Kaptein kaas) 

 De raad besluit:  
 

1. Het bestemmingsplan ‘‘De Zanderij Zuid Deelgebied 3 Castricum’, inclusief 
de nota ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan ‘De Zanderij Zuid Deelgebied 3 Castricum’, met 
plan-identificatienummer NL.IMRO.0383.BPC22Kramersweg7eo-VS01 vast 
te stellen, waarbij voor de locatiebepaling gebruik is gemaakt van de 
ondergrond o_NL.IMRO.0383.BPC22Kramersweg7eo-VS01.dxf; 

2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
3. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren 

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



  
 
 
   
 

Pagina 4 van 4 
 

 

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 


