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Schriftelijke vragen D66 fractie Castricum met betrekking tot de kopie van de 

brief d.d. 8 december 2020 van het college aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland plan van aanpak verblijfsgerechtigden. 

 

In uw bovengenoemde brief schrijft u o.a. dat u op 19 november 2019 het globale plan 

van aanpak om Flexwonen mogelijk te maken, dat is opgesteld in overleg met 

Rijnconsult, heeft vastgesteld. U schrijft o.a. dat participatie een belangrijk onderdeel 

van het proces is. 

In de derde alinea van de bovengenoemde brief beschrijft u o.a. om tot plaatsing van de 

eerste woonunit over te gaan dient er eerst een locatiebesluit genomen te worden. Dit 

betreft een college aangelegenheid, maar u stelt dat het oordeel van de raad zowel over 

het proces als de locatie zwaar meeweegt in uw besluitvorming. U meldt o.a. dat in de 

gemeenteraad van 12 november 2020 een ordevoorstel is gedaan om de behandeling 

van 5 moties door te schuiven naar het begin van het eerste kwartaal 2021. Het 

ordevoorstel werd aangenomen en er werd geen advies uitgebracht aan het college. Naar 

aanleiding van uw brief heeft onze fractie de volgende vragen: 

 

1. Geeft u hiermee aan dat het schuld is van de gemeenteraad van Castricum dat u 

de taakstelling voor 2020 niet gehaald heeft en dat u hierdoor naar alle 

waarschijnlijkheid ook niet de taakstelling voor de eerste helft van 2021 zal 

halen? 

 

2. Bent u met onze fractie van mening dat met name het grote gebrek van het 

college aan procesregie (o.a. niet voorafgaand kaders ophalen bij de 

gemeenteraad, verschillende plannen van aanpak m.b.t. diverse locaties, slechte 

participatie en communicatie en bijv. het niet verstrekken van rapporten aan de 

gemeenteraad en andere betrokken partijen) ervoor gezorgd heeft dat de 

taakstelling voor 2020 niet behaald is?  

 

3. Tijdens de time out zouden er o.a. gesprekken tussen de portefeuillehouders 

Wonen en Economie en de ondernemers van de Castricummerwerf plaats vinden, 

over de revitalisering van de Castricummer werf en het Flexwonen. 

 

a. Zijn er na 12 november 2020 gesprekken geweest met de bovengenoemde 

ondernemers? 

b. Zo ja wat was de sfeer van deze gesprekken, welke afspraken zijn er gemaakt 

zowel m.b.t de revitalisering van de Castricummer Werf als het Flexwonen? 
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c. Als er geen gesprekken hebben plaats gevonden, wat was daarvan de reden 

en zijn er inmiddels dan wel inmiddels afspraken gemaakt voor gesprekken? 

d. Als er over slechts 1 onderdeel gesproken is tijdens deze gesprekken, wat was 

daarvan de reden en wordt er op korte termijn dan een nieuwe afspraak 

gemaakt om ook het andere onderdeel met elkaar te bespreken? 

e. Waarom is de gemeenteraad van Castricum niet geïnformeerd na 12 

november over gesprekken die al dan niet hebben plaats gevonden? 

 

4. In uw brief meldt u dat recentelijk er een woning door een verblijfsgerechtigde 

asielzoeker is geweigerd. Dit stelt u enorm teleur, u geeft aan dat alleen al 

vanwege de enorme krapte op de woningmarkt en dat u op zoek bent naar 

oplossingen om woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning te 

huisvesten en dat een verblijfsgerechtigde een woning heeft geweigerd, dat dit 

tegenstrijdig aanvoelt. 

 

a. Wat is de reden dat u in uw brief dit voorbeeld zo expliciet noemt? Denkt u 

niet dat u daardoor meewerkt aan een negatieve beeldvorming ten aanzien 

van verblijfsgerechtigden? 

b. Zowel voor de gemeenteraad , Gedeputeerde Staten, inwoners en andere 

betrokkenen is het bovendien niet duidelijk waarom deze verblijfsgerechtigde 

de woning geweigerd heeft en is de vraag aan de orde welke invloed die ene 

geweigerde woning heeft op het niet behalen van de taakstelling in 2020?  

  

5. U komt zeer regelmatig met raadsvoorstellen met betrekking tot 

nieuwbouwprojecten waarbij sprake is van uitsluitend sociale koopwoningen i.p.v. 

sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld TNT-locatie en aanvankelijk ook Kaptein Kaas.  

 

a. Werkt u hierdoor zelf niet mee aan een nog beperkter aantal nieuwe sociale 

huurwoningen en werkt u hiermee zelf dan ook niet mee aan de nog 

beperktere doorstromingsmogelijkheden voor zowel woningzoekenden als 

verblijfsgerechtigden? 

 

De D66 fractie verzoekt het college om uiterlijk binnen 30 dagen antwoorden te geven op 

bovenstaande vragen en opmerkingen. 

 

Castricum, 15 december 2020  

Namens de D66 fractie, 

Mariska El Ouni 

 

 


