
 

Schriftelijke vragen inzake mogelijke plannen en toezeggingen IKC Castricum-Oost 

 

Geacht college, 

De fractie van de VVD is erg geschrokken van de uitspraken die onlangs zijn gedaan door diverse 
betrokkenen m.b.t. de (mogelijke) plannen en toezegging rond de vorming van een IKC Castricum-
Oost. Zo beschuldigde tijdens de behandeling van de kadernota dd. 03-06-2021 directeur Huting van 
basisschool De Kustlijn de Raad van ‘onbehoorlijk’ bestuur en in het Noordhollands Dagblad van 
zaterdag 12-06-2021 wordt eveneens deze kwalificatie door de ISOB-bestuurder Smid gebruikt die 
daarbij aangeeft ‘verbijsterd te zijn over zoveel onprofessioneel gedrag.’ 
 
De fractie van VVD vindt het op haar beurt verbijsterend dat zulke ongefundeerde beschuldigingen 
worden geuit en hiermee het imago van het gehele gemeentebestuur door het slijk gehaald wordt. 
Er worden in het artikel in het Noordhollands Dagblad diverse uitspraken gedaan die kant nog wal 
raken. De fractie van de VVD wil hierover graag opheldering en stelt u daarom graag onderstaande 
vragen. 
 
1.Hebt u kennis genomen van het artikel in het NHD van zaterdag 12 juni 2021 m.b.t. het IKC 
Castricum-Oost? 
 
2.Hoe kwalificeert u de uitspraak van bestuurder Smid (ISOB) dat er sprake zou zijn van ‘onbehoorlijk 
bestuur’ ? 
 
We lezen dat er na jaren van gesprekken zekerheid zou zijn geboden van een IKC op de 
Koekoeksbloem.  
 
3.Klopt deze bewering? Zo ja, waaruit blijkt dat? Door wie en wanneer zijn deze toezeggingen 
gedaan? 
 
4.Hoe lang lopen er überhaupt gesprekken m.b.t. een de vorming van een IKC in Castricum-Oost? Zijn 
die inderdaad al 10 jaar gaande zoals de heer Huting beweerde op 03-06-2021? 
 
5.Kunt u een overzicht geven wanneer deze gesprekken hebben plaatsgevonden (tijdlijn)? 
 
6.Zijn hier gesprekverslagen van? Indien ja, dan zouden wij deze graag ontvangen. 
 
In het IHP is steeds gesproken over drie mogelijke locaties voor een IKC in Castricum-Oost. De Raad 
heeft echter nooit een voorkeurslocatie aangewezen. De schoolbesturen lijken in de veronderstelling 
dat de locatie Koekoeksbloem ook de daadwerkelijk de locatie zou worden bij nieuwbouw.  
 
7. Waar is die aanname van de schoolbestuurders op gebaseerd? 
 
8. Welke toezeggingen zijn er concreet gedaan door het college over een IKC op de locatie 
Koekoeksbloem? Graag gespecifieerd op persoon en datum, indien van toepassing. 



 
In het artikel in het NHD zegt Smid: ‘te beschikken over keiharde documenten waarop op seinen op 
groen stonden’.  
 
9. Klopt de conclusie die hij trekt dat: ‘alle seinen op groen stonden’ ? 
 
10.Kunt u deze documenten met de Raad delen, zodat wij over alle informatie beschikken? 
 
De heer Huting sprak tijdens de bespreking van de Kadernota 2022 dd. 03-06-2021 over plannen 
m.b.t. de locatie Koekoeksbloem. De Raad heeft hier echter nooit ook maar één letter van op papier 
gezien.  
 
11. Welke plannen zijn voor deze locatie bij het college bekend?  
 
12. Wanneer is hier met de schoolbesturen over gesproken en in welk stadium bevonden die ideeën 
zich? 
 
13. We lezen verder het artikel in het NHD dat juridische stappen overwogen worden. Hoe oordeelt u 
over deze mogelijke stappen? 
 
14.Vindt u dit een basis waarop verdere gesprekken met de schoolbesturen gevoerd kunnen 
worden? 
 
De VVD is van mening dat zolang er een juridische claim in de lucht hangt er geen basis is om met 
elkaar in gesprek te blijven over de vorming van een IKC. Mochten de schoolbesturen deze stap 
serieus blijven overwegen of concreet door gaan zetten, dan moeten de gesprekken wat de VVD 
betreft direct stopgezet worden. Indien nodig dienen wij daarvoor een motie in.  
 
15. Deelt u onze opvatting dat de gesprekken tussen de gemeente en de schoolbesturen moeten 
worden opgeschort zolang juridische stappen overwogen worden? 
 
De schoolbestuurders spreken in het artikel de hoop uit de politiek op andere gedachten te kunnen 
brengen en dat de raad zijn besluit heroverweegt.  
 
16. Bent u het met ons eens dat het dan op z’n zachts gezegd niet erg tactvol is om eerdergenoemde 
beschuldigingen aan het adres van de Raad te uiten?  
 
17.Welke gesprekken lopen er nu nog over de vorming van een IKC in Castricum en Bakkum?  
 
Tot en met 2024 zijn de bedragen voor de bouw van Kindcentra uit de begroting geschrapt. Wat de 
VVD betreft is daarmee helemaal niet gezegd dat er geen IKC’s komen. Er lagen immers nog helemaal 
geen plannen, dus hoeft daar ook geen geld voor begroot te worden. Pas als er een concreet voorstel 
is, weet je welke bedragen je in de meerjarenbegroting moet opnemen. Er is dus ook geen sprake 
van vertraging of afstel, eerder van realistischer begroten.  
 
18. Welke kansen ziet het college voor de bouw van IKC’s na 2024? 
 
19. Welke vervolgstappen dienen hiervoor gezet te worden? 
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