
 
 

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum  Postbus 1301, 1900 BH  Castricum 

Tel.: 14 0251  Internet: www.castricum.nl  E-mail: info@castricum.nl  

 

Pagina 1 van 2 
 

 
 

 
 
 
 
Aan de raadsfractie van D66 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Domein : Ruimtelijke ontwikkeling Ons kenmerk :  
Team : VTH Zaaknummer :  
Contactpersoon : Geertjaap Buth Uw brief van : 8 juni 2022 
   Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  Verzenddatum : 27 juni 2022 
      
   

Onderwerp : 

 
 
Schriftelijke vragen naar aanleiding van de burgemeestersbrief over de 
crisisopvang 
 

 
 
 
Geachte leden van raadsfracties van D66,  
 
De fractie van D66 heeft op 8 juni vragen gesteld naar aanleiding van de burgemeestersbrief aan 
de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 3 juni over de crisisopvang. Hieronder herhalen 
wij de vragen en worden deze beantwoord. 
 

1. Heeft de burgemeester van Castricum voordat hij dit aanbod mede heeft ondertekend 

hierover contact gehad met de betrokken portefeuillehouder Wonen t.w. de heer Paul 

Slettenhaar en zo ja wat vond deze portefeuillehouder van dit aanbod? 

Nee. De brief van 3 juni is met spoed uitgegaan. Wel is het college van B&W akkoord met 

de plaatsing drie statushouders.  

 

2. Is voorafgaand aan het ondertekenen van het aanbod hierover overleg geweest in het 

college en zo ja was het college het eens met het aanbod van de burgemeester? Zo nee 

waarom niet? 

Er is afgesproken dat de drie statushouders gehuisvest worden, deze tellen mee voor de 

taakstelling. Daar blijft het bij. 

 

3. Hoe verhoudt zich dit aanbod t.o.v. de huidige taakstelling 2022 en 2023 van de gemeente 

Castricum c.q. de mogelijk nog aanwezige achterstand in de taakstelling?  
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Op dit moment loopt Castricum 17 personen voor op de taakstelling. De taakstelling voor 

de tweede helft van 2022 is 28 personen. Castricum hoeft dus dit jaar nog 11 personen te 

huisvesten (cijfers 20 juni 2022 uit het systeem TVS van het COA). 

De cijfers voor de 1e helft van 2023 ontvangt de gemeente lopende de 2e helft van 2022. De 
verwachting is dat dit in oktober of november zal zijn. 
 

4. Om hoeveel versnelde opnames in 2022 van statushouders gaat het voor de gemeente 

Castricum?  

Drie statushouders zijn door de gemeente inmiddels op verzoek van het COA versneld 

geplaatst. Daarnaast worden er zes statushouders i.h.k.v. gezinshereniging geplaatst op de 

Picassolaan in Alkmaar. Dit betekent dat er dit jaar nog twee statushouders geplaatst 

moeten worden. Dan is de taakstelling voor dit jaar afgerond.  

 

5. Is er nagedacht waar deze statushouders gehuisvest worden, zo ja om welke locaties en 

bijbehorende woningen gaat het dan? Zo nee, waarom is daar niet over nagedacht 

voorafgaand aan het aanbod?  

Alle statushouders zijn (of worden) gehuisvest in het wooncentrum op de Picassolaan in 

Alkmaar en in de flexwoningen aan de Oosterzijweg en de Puikman in Castricum.  

 

6. Is er met dit aanbod rekening gehouden dat bijv. statushouders woonachtig op de 

Oosterzijweg te Limmen graag doorstromen naar andere woningen, heeft dit aanbod 

consequenties voor deze groep statushouders en zo ja welke?  

Nee 

 

7. Is er hierover al contact geweest met ketenpartners bijv. woningbouwcorporaties?  

Nee, er is geen contact geweest met de woningcorporaties omdat gemeente Castricum, 

conform Huisvestingsverordening Castricum 2019, geen urgenties meer afgeeft voor 

sociale huurwoningen voor statushouders en zij zoveel mogelijk gehuisvest worden in 

tijdelijke woonruimte.  

 

8. Als er sprake van is dat statushouders versneld worden opgenomen door Castricum maar 

zij feitelijk bijv. in Alkmaar of Dijk en Waard worden gehuisvest, wat zijn dan de 

inhoudelijke- en financiële afspraken die daarover gemaakt zijn?  

Er zijn hierover inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt met de gemeente Alkmaar. 

Hiervoor wordt verwezen naar de bestuursovereenkomst die hierover tussen beide 

gemeenten is gesloten.  

 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer W. van Twuijver De  heer drs. A. Mans 
a.i. secretaris burgemeester 
 


