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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 9 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 9 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), Mw. M. Kooter (GroenLinks), Dhr. G. 
Krouwel (VVD), 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:  
Mw. T. de Bree (VVD), Dhr. V.C. Klein (Forza!), Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks)  
 
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 Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022 

 De raad besluit unaniem: 
 
De Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022 
vast te stellen. 
 

B Meldingsprotocol vermoedens van schendingen integriteit 
volksvertegenwoordiger Castricum 2022 

 De raad besluit unaniem: 
 
Het Meldingsprotocol vermoedens van schendingen integriteit 
volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022 vast te stellen. 

 

C Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 2022 incl. amendement 

 Amendement m.b.t. afsplitsers (GroenLinks, D66) 

 De raad heeft het volgende amendement verworpen: 
 
Besluit: 
 
het voorgestelde lid 3 van artikel 3 in die zin te wijzigen dat 'de kandidatenlijst van 
de desbetreffende partij' wordt vervangen door 'dezelfde kandidatenlijst als die, 
waarop het raadslid dat het desbetreffende commissielid voordraagt, geplaatst 
was'. 
 
Voor: GroenLinks(3), De VrijeLijst(3), D66(2), CDA(2)  
Tegen: Lokaal Vitaal(6), PvdA(2), VVD(3), Forza!(1)  
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 Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 2022 

 De raad besluit unaniem:  
 

Het Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 2022 vast te stellen. 

 

D Bestemmingsplan Achterweg 19-19a Limmen 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. het bestemmingsplan 'Twee woningen Achterweg 19-19a Limmen' met 
planidentificatienummer: 'NL.IMRO.0383.BPLAchterwg19en19a-VS01' 
gewijzigd vast te stellen;  

2. geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
'Twee woningen Achterweg 19-19a Limmen'. 
 

E Bestemmingsplan Klein Dorregeest Akersloot  

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Het bestemmingsplan ‘Klein Dorregeest AKS01 - K - 252, AKS01 - K - 87 en 
AKS01 - K – 86’ met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPA22KlDorregeest-VS01 vast te stellen  

2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Klein Dorregeest AKS01 - K - 252, AKS01 - K - 87 en AKS01 - K – 86’.  

3. De digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam: NL.IMRO.0383.BPA22KlDorregeestVS01 vast te stellen als 
ondergrond. 
 

F Rapport Rekenkamercommissie BUCH naar armoedebeleid en 
schuldhulpverlening 

 De raad besluit unaniem:  
 
1. Kennis te nemen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie BUCH naar 

armoedebeleid en schuldhulpverlening alsmede de bestuurlijke reactie daarop 
en het nawoord van de Rekenkamercommissie BUCH.  

 
2. Aanbeveling 1: zicht houden op kaders, uitvoering en resultaten  

 
A. Het college te verzoeken aanbeveling 1A wel over te nemen:   

 
Bereid een gesprek met de raden voor, zodat zij, zeker met het oog op het nieuwe 
Participatiebedrijf, de doelen van het beleid ten aanzien van armoede en schulden 
op hoofdlijnen kunnen vaststellen. 
 

B. Het college te verzoeken aanbeveling 1B wel over te nemen:   
 
Stel een bijbehorende actie-agenda of implementatieplan op. Formuleer in dat 
actieplan zo concreet mogelijke doelen en benoem daaraan gekoppelde acties en 
stakeholders, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 

C. Aanbeveling 1C wel over te nemen en hier de beleidsvoorstellen van het 
college op te bezien: 
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Stel, zeker met het oog op het nieuwe Participatiebedrijf, uw doelen van het beleid 
ten aanzien van armoede en schuldhulpverlening op hoofdlijnen vast en doe dat zo 
SMART mogelijk. 
 
3. Aanbeveling 2: harmonisatie 
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 2A wel over te nemen met dien 
verstande dat de lijst reeds beschikbaar is en gedeeld is met de raad:  

 
Stel, gebruikmakend van de bevindingen in dit onderzoek, een lijst op van de te 
harmoniseren kleine verschillen, leg deze ter bekrachtiging voor aan de raad, en 
geef, na positief besluit, de Werkorganisatie opdracht tot doorvoeren van die 
harmonisering. 

 
B. Aanbeveling 2B wel over te nemen met dien verstande dat de lijst reeds 

beschikbaar is en gedeeld is met de raad:  
 
Verzoek uw college om een lijst van te harmoniseren kleine verschillen op te stellen 
en neem daar vervolgens een besluit over. 

 
4. Aanbeveling 3: verklein afstand tussen uitvoering en beleid 
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 3 niet over te nemen omdat dit 
platform reeds blijkt te bestaan:  

 
Organiseer een overleg(platform) tussen beleid en uitvoeringspraktijk, waarin 
praktische vragen vanuit beleid en praktijk geadresseerd kunnen worden en 
rapporteer op hoofdlijnen aan de raad over de lessons learned. 

 
5. Aanbeveling 4: aandacht voor inwoners die hulp mijden of niet kunnen vinden  
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 4 wel over te nemen:  
 
Geef extra aandacht aan het bereiken van de ‘zorgmijders’, jongeren en mensen 
die een migratieachtergrond hebben en/of laaggeletterd zijn en aan het halen van 
de 120 dagentermijn bij de minnelijke schuldenregeling. 
 
6. Aanbeveling 5: saneringskrediet 
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 5 wel over te nemen en de 
mogelijkheden hiertoe nader te onderzoeken:  

 
Het werken met saneringskredieten biedt de mogelijkheid om sneller met een 
schuldhulp-verleningstraject te kunnen starten en dient serieus overwogen te 
worden door de gemeenten. 
 
7. Aanbeveling 6: informatie over klachten 
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 6 wel over te nemen met dien 
verstande dat het hier de reguliere website van de gemeente Castricum 
betreft en dat aandacht wordt gevraagd voor de vindbaarheid van informatie 
over het Sociaal Team op desbetreffende webpagina:  
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Vermeldt informatie over klachten, bezwaar en beroep ook op de website van de 
Sociaal Teams. 
 
8. Aanbeveling 7: in- en uitstroommogelijkheden 
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 7 wel over te nemen: 
 
Neem maatregelen om minima, die in en uit de bijstand stromen voor vaak 
kortdurend en laagbetaald werk, makkelijker te laten switchen. 
 
9. Aanbeveling 8: voldoende contactmomenten  
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 8 wel over te nemen: 
 
Het is raadzaam voldoende fysieke inloopspreekuren open te houden, naast 
voldoende telefonische contactmomenten. En te experimenteren met het (blijven) 
aanbieden van videobellen als contactvorm voor inwoners die daar behoefte aan 
hebben/bij gebaat zijn. 
 
10. Aanbeveling 9: Privacy vs. Dienstverlening 
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 9 wel over te nemen: 
 
Zorg voor goede informatie over de werking van de AVG, opdat er geen onnodige 
barrières zijn in de uitwisseling van informatie over cases onder professionals. De 
Privacy Officer kan de medewerkers daarover informeren. 
 
11. Aanbeveling 10: rol gemeenteraad 

A. Aanbeveling 10A wel over te nemen en hier scherp op te zijn bij het 
beoordelen van de beleidsstukken die door het college worden voorgelegd: 

 
Stuur op het ‘wat’: stel als gemeenteraden duidelijke kaders met SMART 
geformuleerde doelen. 
 

B. Aanbeveling 10B mee te nemen naar de raadswerkgroep regionale 
samenwerking en te bezien in relatie tot alle overige veranderingen die te 
maken hebben met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen:  

 
Overweeg de instelling van een regionale radenadviescommissie. Dat 
vergemakkelijkt de invulling van uw kaderstellende en controlerende rol. 
 
12. Aanbeveling 11: rol adviesraad 
 

A. Het college te verzoeken aanbeveling 11 wel over te nemen: 
 
Investeer in de kennisontwikkeling en competenties van de Adviesraden, specifiek 
op de onderwerpen armoedebeleid en schuldhulpverlening. 
 
13. Het college te verzoeken om bij de uitvoering van de aanbevelingen prioriteit te 

geven aan aanbeveling 4, 5 en 7. 
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14. Het college te verzoeken om binnen een jaar na de besluitvorming aan de raad 

te rapporteren op welke wijze uitvoering is gegeven aan de overgenomen 
aanbevelingen.   

 

G Aanwijzen bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden partijen 

 De raad besluit bij acclamatie:  
 
1. Aan te wijzen in publiekrechtelijke verbonden partijen als: 

a. lid, c.q. plaatsvervangend lid van de algemene raad van de 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken, de heer V.P. 
Brouwer, respectievelijk de heer R. Beems; 

b. lid, c.q. plaatsvervangend lid van de ISOB-raad van het 
gemeenschappelijk orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar 
Basisonderwijs, de heer V.P. Brouwer, respectievelijk de heer F. 
Binnendijk. 
 

2. Kennis te nemen van de afvaardiging in publieksrechtelijke verbonden partijen 
als: 

a. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, de heer A. Mans, respectievelijk 
de heer V.P. Brouwer; 

b. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 
Gezondheidsdienst Hollands Noorden, de heer R. Beems, 
respectievelijk de heer F. Binnendijk; 

c. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de heer R. Beems, 
respectievelijk V.P. Brouwer; 

d. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het bestuur van de Werkorganisatie 
BUCH, de burgemeester en de heer R. Beems, respectievelijk de heer 
P.P.J. Slettenhaar; 

e. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio NHN, de burgemeester, respectievelijk de heer R. 
Beems; 

f. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Cocensus, 
de heer R. Beems, respectievelijk de heer P.P.J. Slettenhaar; 

g. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst NHN, de heer V.P. Brouwer, respectievelijk de heer 
P.P.J. Slettenhaar; 

h. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Zaffier, de 
heren R. Beems en F. Binnendijk, respectievelijk de heer V.P. Brouwer. 
 

3. Kennis te nemen van afvaardiging in privaatrechtelijke verbonden partijen als: 
a. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 

van aandeelhouder N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, de heer R. 
Beems met als plaatsvervanger de heer  A. Mans; 

b. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouder Ontwikkelingsbedrijf NHN, de heer R. Beems met 
als plaatsvervanger de heer P.P.J. Slettenhaar; 

c. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouders C.V. Ontwikkelingsbedrijf de Limmer Strandwal, de 
heer R. Beems met als plaatsvervanger de heer A. Mans; 
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d. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouders Zandzoom B.V., de heer R. Beems met als 
plaatsvervanger de heer A. Mans; 

e. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouders Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio 
Alkmaar (DECRA), de heer V.P. Brouwer met als plaatsvervanger de 
heer F. Binnendijk; 

f. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouders Stedin Groep, de heer R. Beems, met als 
plaatsvervanger de heer V.P. Brouwer. 
 

4. Kennis te nemen van de vertegenwoordiging in overige 
samenwerkingsverbanden: 

a. de heer F. Binnendijk, Samenwerkingsovereenkomst sociale recherche 
Alkmaar (plv. de heer V.P. Brouwer); 

b. de heer F. Binnendijk, Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid Noord 
Holland Noord  RPA- NHN (plv. de heer R. Beems); 

c. de heer P.P.J. Slettenhaar, Stichting ter verbetering van de agrarische 
structuur STIVASEO (plv. de heer V.P. Brouwer); 

d. de heer F. Binnendijk, Bestuurlijk Team (BV) 3D’s (plv. de heer V.P. 
Brouwer); 

e. de heer V.P. Brouwer, Jaarlijks overleg tussen bestuur HHNK en 
bestuur gemeente Castricum (plv. de heer P.P.J. Slettenhaar); 

f. de heer V.P. Brouwer, Regionaal stuurgroep water (plv. de heer P.P.J. 
Slettenhaar); 

g. de heer V.P. Brouwer, Provinciaal Verkeers- en Vervoersberaad PVVB 
(plv. de heer P.P.J. Slettenhaar); 

h. de heer P.P.J. Slettenhaar, Schiphol BRS (plv. de heer V.P. Brouwer). 
 

5. De benoeming ten aanzien van besluit 1 met terugwerkende kracht per 19 mei 
2022 in te laten gaan. 

 

H Bestemmingsplan Kooiweg 8  

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Het bestemmingsplan ‘Kooiweg 8 Castricum’, inclusief de ‘Nota 
zienswijzenontwerpbestemmingsplan Kooiweg 8 Castricum’, met plan-

identificatienummerNL.IMRO.0383.BPC21Kooiweg8‐VS01 gewijzigd 
vaststellen, waarbij voor delocatiebepaling gebruik is gemaakt van de 

ondergrondo_NL.IMRO.0383.BPC21Kooiweg8‐VS01.dxf; 
2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

 

I Afvalstoffenverordening 

 De raad besluit unaniem:  
 
De Afvalstoffenverordening gemeente Castricum 2022 vast te stellen. 
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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  
 


