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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 3 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 3 februari 2022.   
 
Aanwezig:  
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Dhr. G. 
Brinkman (GroenLinks), 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: 
Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum) 
 
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 Bestemmingsplan ‘Jachthaven Laamens Akersloot’  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. Het bestemmingsplan ‘Jachthaven Laamens Akersloot’, inclusief de nota 
‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
Jachthaven Laamens Akersloot’, met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPA21Geesterweg10-VS01 vast te stellen, waarbij voor de 
locatiebepaling gebruik is gemaakt van de ondergrond 
o_NL.IMRO.0383.BPA21Geesterweg10-VS01.dxf;  

2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.  
3. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.  
4. De beeldkwaliteitseisen zoals genoemd in paragraaf 2.2.2. van de 

toelichting van bestemmingsplan ‘Jachthaven Laamens Akersloot’ vast te 
stellen en toe te voegen als welstandscriteria aan de vigerende 
Welstandsnota van de gemeente Castricum. 

 

B Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw Castricum 2022 

 De raad besluit unaniem: 
 

1. in te stemmen met het ter beschikking stellen van de financiële middelen 
om de subsidieregeling te kunnen uitvoeren door het budget van 150.000 
euro over te hevelen van 2021 naar 2022. 

 

C Benoeming leden raad van toezicht ISOB 

 De raad besluit bij acclamatie:  
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1. te benoemen tot leden van de raad van toezicht van ISOB mevrouw A. 
Giling en mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde voor een periode van 4 jaar 
ingaand op de eerste dag van de maand volgend op het 
benoemingsbesluit van de gemeenteraad van Alkmaar en de 
gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

 

D Benoeming leden commissie voor onderzoek geloofsbrieven t.b.v. installatie 
nieuwe raad 

 De raad besluit bij acclamatie:  
 

1. Mw. Kelder, dhr. de Rooij en dhr. Waterman te benoemen tot lid van de 
commissie die de geloofsbrieven van de nieuwe raad onderzoekt alsmede 
het rechtmatig verloop van de verkiezingen. 

 

E Contractverlenging raadsinformatiesysteem 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. In te stemmen met het afwijkingsbesluit om de huidige contracten met 
NotuBiz te verlengen voor een periode van één jaar met een verlengoptie 
van nog één jaar. 

 

G Opheffen geheimhouding naam winnaar aanbesteding accountant  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. De geheimhouding zoals opgelegd door de auditcommissie d.d. 2 
december 2021 en zoals bekrachtigd door de raad d.d. 9 december 2021 
op grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10 eerste lid, sub c en tweede lid sub b en g van 
de Wet openbaarheid van bestuur op te heffen voor zover het de naam 
betreft van het accountantskantoor dat de aanbesteding heeft gewonnen. 

 

 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
 
 
 
de griffier        de  voorzitter  
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  


