
 

Schriftelijke vragen D66 Fractie naar aanleiding van de burgemeestersbrief aan 

de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 3 juni over de crisisopvang. 

In de bovengenoemde brief wordt o.a. door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het 

aanbod gedaan om de taakstelling voor 2022 (nog ruim 500 statushouders) van de 

bovengenoemde Veiligheidsregio versneld in de betrokken gemeenten op te nemen. 

De D66 fractie Castricum heeft de volgende vragen aan de burgemeester van de 

gemeente Castricum: 

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? 

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? 

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? 

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

gemeente Castricum? 

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? 

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? 

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

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? 

 

Gelet op de hoge urgentie van de materie verzoeken wij aan de burgemeester zo 

spoedig mogelijk te antwoorden op onze vragen.  

 

 Mariska El Ouni, D66 

 




