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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 17 FEBRUARI 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 17 februari 2022.   
 
Aanwezig:  
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Dhr. G. 
Brinkman (GroenLinks), Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum) Dhr. B.J.J. Dekker (GDB), 
Dhr. R.B. Dekker (VVD), Dhr. H.J. Ebels (D66), Mw. M.A. El Ouni (D66), Mw. A.H. Greuter, 
Dhr. T.A. de Heer (De VrijeLijst), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Mw. M. Kooter (Lid Kooter), 
Dhr. G. Krouwel (VVD), Dhr. M. van Leeuwen (CDA), Mw. J.R.L. Lutke Schipholt 
(GroenLinks), Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie Van Schoonhoven), Dhr. A. de Rooij (VVD), 
Dhr. R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. J.M. Slot (VVD), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), Dhr. A.F.H. 
Wellink (VVD), Dhr. F.F.J. Wilms (CDA), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman 
(GroenLinks) 
 
Afwezig: 
 
Aanwezige leden college:  
dhr. F. Binnendijk , dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 
  
Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. R. Slootweg  
 

A Zienswijze op kadernota 2023 Cocensus  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 
van de GR Cocensus. 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van de GR Cocensus kenbaar te maken. 

 

B Zienswijze op kadernota 2023 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

 De raad besluit unaniem: 
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 
van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
(GR RHCA). 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van GR RHCA kenbaar te maken. 

 

C Zienswijze op Kaderbrief 2023 werkorganisatie BUCH 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kaderbrief 2023 
van de GR Werkorganisatie BUCH en het bestuur mee te geven om in 
volgende kaderbrieven de indexatie toe te passen conform de FUGR en de 
individuele gemeentelijke bijdragen op te nemen; 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van 
Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 
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D Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, incl. 
regionaal risicoprofiel en stichting risicobeheer veiligheidsregio’s  

 De raad besluit unaniem:  
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord inclusief de invulling van de 
rol ten behoeve van nieuwe crisistypen; 

2. ten aanzien van oprichting en deelname (door de veiligheidsregio) aan de 
stichting risicobeheer veiligheidsregio’s geen wensen of bedenkingen te 
uiten; 

3. ten aanzien van het aangepaste Regionaal Risicoprofiel geen wensen of 
bedenkingen te uiten; 

4. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 

E Zienswijze op kadernota 2023 GGD Hollands Noorden 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 
van de GGD Hollands Noorden. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 

 

F Zienswijze op kadernota 2023 VVI Alkmaar e.o.  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 
van de VVI Alkmaar e.o. 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur 
van VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 

 

G Zienswijze op kadernota 2023 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 
van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer kenbaar te 
maken. 

 

H Zienswijze op kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

 De raad besluit: 
 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 van 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: 
 
a. niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse 

bijdrage voor de uitbreiding van formatie met 3 fte Omgevingsadviseurs. 
De uitbreiding dient geheel uit bestaande middelen te worden 
gefinancierd; 

b. niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse 
bijdrage voor de behandeling van verzoeken inzake de Wet 
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openbaarheid van bestuur. Bij het aanbieden van de ontwerpbegroting 
2023 wordt verzocht dit cijfermatig te onderbouwen; 

c. inzichtelijk te maken wat het bedrag van het weerstandvermogen 
momenteel is. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 
Voor: VVD(5), CDA(4), D66(2), PvdA(1), De VrijeLijst(2), GDB(2), CKenG(3), 
Forza! Castricum(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: GroenLinks(3), Lid Kooter(1) 
 

I Beleidskader participatie & concept participatieverordening incl. motie 

 Voorstel zelf 

 De raad besluit: 

 
1. Het beleidskader Participatie gemeente Castricum 2022 vast te stellen. 

 
Voor: VVD(5), CDA(4), D66(2), GroenLinks(3), Lid Kooter(1), De VrijeLijst(2), 
GDB(2), CKenG(3), Forza! Castricum(1) 
Tegen: PvdA(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 
 

 Motie m.b.t. toevoegen hoofdstuk bij beleidskader (Fractie Van Schoonhoven) 

 De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Verzoekt het college: 
 

1. Kennis te nemen van de moderne visie op Participatie zoals in de bijlage 
beschreven; 

2. Drie maanden de tijd te nemen om met deskundige en betrokken inwoners 
in overleg te gaan over deze visie, deze te verbeteren en te finaliseren; 

3. Daarna deze visie toe te voegen aan het bestaande conceptrapport 
Participatie; 

4. Als deze visie en de tekstuele vertaling daarvan gedragen wordt door de 
gemeenteraad het huidige rapport op detailgebied aan te passen aan deze 
visie door de bestaande teksten in evenwicht te brengen met de mogelijk 
nieuwe of aangepaste visie op participatie. 

 
Voor: PvdA(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: VVD(5), CDA(4), D66(2), GroenLinks(3), Lid Kooter(1), De VrijeLijst(2), 
GDB(2), CKenG(3), Forza! Castricum(1) 
 

J Fractieverantwoording 2021  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. In te stemmen met de ingediende fractieverantwoordingen 2021 van de 
fracties van VVD, CKenG, GDB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, De 
VrijeLijst, Forza! Castricum en Fractie Van Schoonhoven. 

2. Vast te stellen de in het overzicht genoemde bedragen per fractie voor: 
A. de hoogte van het fractiebudget van het betreffende kalenderjaar; 
B. de uitgaven van een fractie die in het vorig kalenderjaar uit de bijdrage 

bekostigd zijn; 



  
 
 
   
 

Pagina 4 van 7 
 

C. het terug te betalen bedrag en eventueel de hoogte van het beroep dat op 
de reserve wordt gedaan; 

D. de wijziging in de reserve en de hoogte van de resterende reserve. 
 

K Controleprotocol incl. normenkader 2021  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. Het Controleprotocol, inclusief het normenkader 2021 ten behoeve van de 
controle van de jaarrekening vast te stellen met dien verstande bij de 
controle van de jaarrekening 2021 geen financiële consequenties te 
verbinden aan de Verordening sociaal domein gemeente Castricum 2017 – 
voor de onderdelen betreffende de Wmo en Jeugdwet - zoals die is 
opgenomen in het Normenkader 2021. En de daarbij behorende nadere 
regels: Besluit sociaal domein gemeente Castricum 2020 voor de 
onderdelen betreffende de Wmo en Jeugdwet. 
 

 

L Burgerinitiatief klimaatnoodtoestand  

 De raad besluit het volgende burgerinitiatiefvoorstel te verwerpen:  
 

1. De klimaat- en ecologische noodtoestand uit te roepen 
2. Alles te doen wat in zijn macht ligt om biodiversiteitsverlies te stoppen en de 

uitstoot van broeikasgassen zo snel als mogelijk terug te brengen naar netto 
nul. 

 
Voor: D66(2), GroenLinks(3), Lid Kooter(1), PvdA(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: VVD(5), CDA(4), CKenG(3), GDB(2), De VrijeLijst(2), Forza! Castricum(1) 
 

M Motie huisvesting Oosterzijweg (Lid Kooter, De VrijeLijst, Fractie Van 
Schoonhoven, PvdA, GroenLinks, D66)  

 De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Verzoekt het college: 
 

1. Het welzijn van verblijfsgerechtigden op deze woonlocatie actief te blijven 
monitoren; 

2. Bij bedreiging van het welzijn door de woonsituatie of door gebrek aan 
perspectief de zorg te bieden die de gemeente gehouden is te bieden, en dit 
te blijven doen totdat er verbetering optreedt; 

3. Te onderzoeken in welke mate en voor welke duur deze locatie gezien kan 
worden als geschikte woonlocatie waar het gaat om welzijn en integratie 
van de verblijfsgerechtigde die hier worden geplaatst; 

4. De raad op de hoogte te houden van de hierboven genoemde punten en de 
bevindingen van Inova hierin mee te nemen. 

 
Voor: D66(2), Lid Kooter(1), GroenLinks(3), De VrijeLijst(2), PvdA(1), Fractie Van 
Schoonhoven(1)  
Tegen: VVD(5), CDA(4), Forza! Castricum(1), CKenG(3), GDB(2) 
 

N Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in Castricum-Oost incl. 
amendementen  

 Amendement toevoegen locatie Koekoeksbloem aan Quick scan (De VrijeLijst) 
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 De raad heeft het volgende amendement verworpen:  
 
Beslispunt 3 al volgt te wijzigen: 
 

3. Een quick scan uit te voeren naar de locaties Kemphaan (Visser ’t Hooft), 
Rooseveltlaan (De Kustlijn)  en voormalige locatie Montessorischool 
(Koekoeksbloem) ten behoeve van de nieuwbouw van IKC Oost. 

 
Voor: De VrijeLijst(2), D66(2), CDA(4) 
Tegen: GroenLinks(3), VVD(5), CKenG(3), GDB(2), PvdA(1), Forza! Castricum(1), 
Lid Kooter(1), Fractie Van Schoonhoven(1)  
 

 Amendement risicoanalyse (GroenLinks, VVD, GDB, CKenG, Lid Kooter, PvdA, 
CDA, Fractie Van Schoonhoven) 

 De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
 
Het Raadsbesluit als volgt aan te passen: 

 

Het tweede besluitpunt te vervangen door de volgende vier punten: 

 

2. Een risico-analyse van de samenwerking tussen de schoolbesturen te 
benoemen als onderdeel van de bestuursovereenkomst die de 
schoolbesturen op gaan stellen;  

3. Voor deze bestuursovereenkomst en bijbehorende werkzaamheden rond de 
samenwerking het projectkrediet beschikbaar te stellen;  

4. als uit de risicoanalyse blijkt dat de samenwerking haalbaar is, de 
onderlinge afspraken vast te leggen over maatregelen om de samenwerking 
(blijvend) optimaal te laten verlopen;  

5. daarbij (mitigerende) maatregelen met elkaar af te spreken over de wijze 
waarop het gemeenschappelijke schoolgebouw en het gemeenschappelijke 
schoolterrein samen zal worden benut in het geval - om wat voor reden dan 
ook - onenigheid ontstaat tussen de scholen en/of de schoolbesturen, op 
dusdanige wijze dat de meerwaarde van een gezamenlijke IKC behouden 
blijft;  

6. De uitkomst van de risico-analyse en bijbehorende afspraken te delen met 
de gemeenteraad in de volgende stap van het proces;  

7. De bereidheid uit te spreken om bij een voldoende concreet plan/voorstel en 
een voldoende gewaarborgde bestuursovereenkomst het resterende 
voorbereidingskrediet aan de beide schoolbesturen beschikbaar te stellen. 

 
Het derde besluitpunt te hernummeren tot nummer 8. 

 

Voor: VVD(5), CDA(4), CKenG(3), GDB(2), GroenLinks(3), Lid Kooter(1), PvdA(1), 

Fractie Van Schoonhoven(1), Forza! Castricum(1) 

Tegen: D66(2), De VrijeLijst(2) 

 

 Voorstel zelf   

 De raad besluit: 
 

1. Het proces van de voorbereiding van de nieuwbouw van IKC-Oost 
gezamenlijk met de beide schoolbesturen te vervolgen. 
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2. De bereidheid uit te spreken om bij een voldoende concreet plan/voorstel en 
een voldoende gewaarborgde samenwerkingseenheid in 2022 een 
voorbereidingskrediet aan de beide schoolbesturen en een projectkrediet 
beschikbaar te stellen. 

3. Een quick scan uit te voeren naar de locaties Kemphaan (Visser ’t Hooft) en 
Rooseveltlaan (De Kustlijn) ten behoeve van de nieuwbouw van IKC-Oost. 

 
Dat met inachtneming van het aangenomen amendement als volgt komt te luiden:  
 

1. Het proces van de voorbereiding van de nieuwbouw van IKC-Oost 
gezamenlijk met de beide schoolbesturen te vervolgen. 

2. Een risico-analyse van de samenwerking tussen de schoolbesturen te 
benoemen als onderdeel van de bestuursovereenkomst die de 
schoolbesturen op gaan stellen;  

3. Voor deze bestuursovereenkomst en bijbehorende werkzaamheden rond de 
samenwerking het projectkrediet beschikbaar te stellen;  

4. als uit de risicoanalyse blijkt dat de samenwerking haalbaar is, de 
onderlinge afspraken vast te leggen over maatregelen om de samenwerking 
(blijvend) optimaal te laten verlopen;  

5. daarbij (mitigerende) maatregelen met elkaar af te spreken over de wijze 
waarop het gemeenschappelijke schoolgebouw en het gemeenschappelijke 
schoolterrein samen zal worden benut in het geval - om wat voor reden dan 
ook - onenigheid ontstaat tussen de scholen en/of de schoolbesturen, op 
dusdanige wijze dat de meerwaarde van een gezamenlijke IKC behouden 
blijft;  

6. De uitkomst van de risico-analyse en bijbehorende afspraken te delen met 
de gemeenteraad in de volgende stap van het proces;  

7. De bereidheid uit te spreken om bij een voldoende concreet plan/voorstel en 
een voldoende gewaarborgde bestuursovereenkomst het resterende 
voorbereidingskrediet aan de beide schoolbesturen beschikbaar te stellen 

8. Een quick scan uit te voeren naar de locaties Kemphaan (Visser ’t Hooft) en 
Rooseveltlaan (De Kustlijn) ten behoeve van de nieuwbouw van IKC-Oost. 

 
Voor: GroenLinks(3), VVD(5), CDA(4), CKenG(3), GDB(2), De VrijeLijst(2), 
PvdA(1), Forza! Castricum(1), Lid Kooter(1), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: D66(2)  
 

O Voorbereidingskrediet herontwikkeling Koekoeksbloem 55 

 De raad besluit unaniem: 

 
1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 95.000 eur ex BTW 

voor de herontwikkeling van de locatie Koekoeksbloem 55;  
2. Het voorbereidingskrediet te kwalificeren als immateriële vaste activa; 

3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.  
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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  


