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Agenda raadsinformatiebijeenkomst /
commissies 28 januari 2021
19.30 20.45

Commissies
Evaluatierapport Berenschot naar de B CH-samenwerking
B CH-bestuur inzake Kadernota B CH

brief

Pauze
21.00 22.30

Tijdelijke Commissie Begroting

Agenda Raadsplein
4 februari 2021
19.30 20.45
19.30 20.45

Commissies
ienswijzen op kadernota s verbonden partijen deel
ieuw Tij
Pauze

21.00 22.00
21.00 22.00

ienswijzen op kadernota s verbonden partijen deel
Commissie Algemene aken
1A esde herziening exploitatieplan Limmen andzoom
2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2021
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- it de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad

22.15 – 22.30

Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Doelgroepenverordening
B Onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar a andeling klachten
C esde herziening exploitatieplan Limmen andzoom (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad
bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op dit moment
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informatie kunt u vinden op
www.castricum.nl/virtueelvergaderen.
De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag
van de vergadering aan bij de griﬃe. Bij commissies die zijn aangemerkt met een is inspreken
niet (meer) mogelijk. hoeft zich niet aan te melden om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.
Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties gaan graag met u als inwoner
in gesprek tijdens het raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan
of wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan via de griﬃe. Dit kan tot en met de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag
8 februari.
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griﬃe terecht. Dat kan
per mail via raadsgriﬃe@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Like ons op Facebook

Horeca en dinerbon

Een glanzende blauwe bon, formaat er,
met daarop de tekst Cadeaubon , plaatjes
van een vork, een mes en een lepel en witte
strepen aan de boven- en de onderkant.
Dat is het uiterlijk van de dinerbon die de
gemeente Castricum op maandag
11 januari overhandigde aan Koninklijk
Horeca ederland afdeling Castricum en
vier thuiszorgorganisaties.
Met de dinerbon, ter waarde van 40,00,
Foto: H. de Reus uit Castricum
wil de gemeente thuiszorgcliënten
een smakelijke avond bezorgen en horecazaken in de gemeente een beetje meer omzet.
Medewerkers van de thuiszorgorganisaties verspreiden de bon onder hun vaste cliënten,
cliënten nemen contact op met een eetcafé, een restaurant of een cafetaria in Castricum en de
horecazaak neemt vervolgens de bon aan als betaalmiddel. Ten slotte levert de horecazaak de
bon in bij de gemeente, die 40,00 aan de ondernemer betaalt.
Horecaondernemers die niet op de hoogte zijn van de actie rond de dinerbon, en die toch een
bon krijgen als betaalmiddel, kunnen contact opnemen met de gemeente. Belt u het algemene
nummer van de gemeente Castricum (14 0251) en vermeld als onderwerp dinerbon , dan krijgt
u de juiste informatie over deze actie.

Welke vrouw verdient Ribbius
Peletier-penning 2021?
Welke vrouw uit Noord-Holland verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in
de oord Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere vrouwen?
De provincie zoekt de oord Hollandse vrouw die de ibbius eletier penning
verdient.
Iedereen kan een kandidaat aanmelden voor deze jaarlijkse onderscheiding.
Zet kandidaat in het zonnetje
Een kandidaat aanmelden kan tot en met 14 februari via www.penning.noord-holland.nl. Op
deze website is het ook mogelijk om een foto van de kandidaat in een galerij te plaatsen bij de
winnaressen van voorgaande jaren. Een foto van deze galerij kan daarna direct gedeeld worden
op nstagram, Facebook en Twitter. o wordt de kandidaat alvast in het zonnetje gezet.
Jury
it alle kandidaten kiest een jur een vrouw die de Ribbius eletier-penning 2021 verdient.
S billa Dekker (minister van Staat) voorzitter van de jur , overhandigt de penning op 5 maart.
Dekker: Op 17 maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen, een mooie aanleiding om
aandacht te besteden aan de positie van vrouwen en diversiteit in de politiek. Dat blijft nodig,
want het gaat nog steeds te langzaam . aast voorzitter S billa Dekker bestaat de vakjur
uit: Elske Doets, directeur van het bedrijf Doets Reizen en verkozen tot akenvrouw van
het jaar 2017 dr. Liza M gge, hoofddocent politicologie van de niversiteit van Amsterdam
oud-Statenlid Rina van Rooij en het urmerendse Raadslid Manja van der Weit, die de Ribbius
eletier-penning kreeg in 2020.
Voorgaande winnaressen
Het urmerendse raadslid Manja van de Weit kreeg de penning in 2020 voor haar initiatief
Vrouwen in de urmerendse olitiek . Met lezingen en trainingen inspireert zij vrouwen om
politiek actief te worden. Devika artiman ontving de penning in 2019 als eerste. ij is de vrouw
achter de Stichting Stem op een vrouw die vrouwen oproept om te stemmen op een vrouw
lager op de kieslijst, om zo het percentage vrouwelijke volksvertegenwoordigers te vergroten.
Devika artiman en Manja van der Weit zijn goede voorbeelden van vrouwen die ervoor hebben
gezorgd dat meer vrouwen politiek actief zijn.
ibbius eletier penning
rovinciale Staten reiken de Ribbius eletier-penning 5 jaar lang uit aan een vrouw die
zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de oord-Hollandse politiek. De
onderscheiding is in 2019 ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht. De penning is
vernoemd naar de eerste vrouwelijke gedeputeerde van oord-Holland, Liesbeth Ribbius
eletier. ij werkte haar hele leven aan vrouwenrechten en richtte in 1932 het vormingscentrum
De Born voor vrouwen op. e was lid van de Eerste Kamer, vrouwenvertegenwoordiger van de
Verenigde aties en in 1958 werd zij het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State.
Verhouding vrouw-man in de provincies
a de rovinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 steeg het aantal Statenleden
(volksvertegenwoordigers van provincies) in ederland dat vrouwelijk is van 31,5 naar 33,2
procent. Van de 12 commissarissen van de Koning zijn er in 2 provincies vrouw. Van de 55
Statenleden in oord-Holland zijn er op dit moment 20 vrouw en 34 man en 1 Statenlid wil
graag aangesproken worden als Statenlid en niet als mijnheer of mevrouw . Eén vrouwelijk
Statenlid wordt tijdelijk vervangen door een man. Als zij weer terugkomt is 40 van de
Statenleden in oord-Holland vrouw. Deze cijfers laten zien dat de man/vrouw verhoudingen
nog steeds scheef zijn. Daarom zijn initiatieven zoals deze penning dus van groot belang.

Inloopspreekuur Geldzaken Castricum
Wat veel inwoners (nog) niet weten, is dat er vanuit de gemeente wekelijks een inloopspreekuur
wordt georganiseerd. Er zijn dan professionals aanwezig die u goed kunnen helpen. edere
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur kunt u op afspraak terecht bij Socius in eesterhage
(Cultureel Centrum eesterhage, eesterduinweg 3 te Castricum). Een afspraak maken bij
Socius gaat via telefoonnummer 088-8876900.
Er zijn op de locatie voorzorgsmaatregelen getroﬀen i.v.m. het coronavirus. Het dragen van een
mondkapje is verplicht.
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Behoefte aan een luisterend oor?
De Sociaal Teams zijn er voor u

Geluidsdichte wand van sokken
en spijkerbroeken winnende opdracht
Technasium
Hoe kan jouw oplossing of product de textielafvalberg drastisch verminderen? Dat was de
opdracht van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo aan de brugklasleerlingen van het
Technasium van het Bonhoeﬀercollege te Castricum.
En als extra uitdaging moest het idee lokaal én duurzaam uitgevoerd of geproduceerd worden.
De afgelopen weken gingen de leerlingen hier vol enthousiasme mee aan de slag. Dit verdient
een groot compliment, want dat zal in deze coronatijd niet makkelijk zijn geweest.
Tijdens de ﬁnale op donderdag 15 januari mochten de beste teams van iedere klas online
via Teams een presentatie geven aan de gemeenten. Er kwamen heel veel leuke oplossingen
voorbij: van het maken van kaarten voor ouderen, tassen en etuis en springschoenen. Maar het
team van Dean, Sietse, Tim en Mees kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Zij bedachten een
geluidsdichte wand gemaakt van textiel die neergezet kan worden bij snelwegen en het spoor.
Bij dit idee was ook echt goed nagedacht over de grote hoeveelheden textiel die dan meteen
verwerkt kunnen worden: kilometers lange blokken frames gevuld met oude kleding. Goed
gedaan mannen!

Verkeersbesluit: realiseren
gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 20-1-2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats in
de Koekoeksbloem te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.
oﬃcielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Deze tijden van corona raken ons allemaal. Voor de één hebben de coronamaatregelen grote
gevolgen in het dagelijks leven, de ander raakt het minder. Zo zijn winkels gesloten, worden we
beperkt in hoe we kunnen afspreken met anderen of in sporten en bewegen. Kortom, we worden
beperkt in ons ‘doen’. Hebt u door deze situatie vragen, stress, zorgen of behoefte aan een
luisteren oor? Het Sociaal Team staat ook in deze periode voor u klaar. Wij werken op afspraak of
staan u telefonisch te woord. Gaat het om iemand anders? Dan kunt u ook bij ons terecht.
Steuntje in de rug
De meeste mensen vinden uit zichzelf een uitweg uit een vervelende situatie, ze vinden
alternatieven. Maar er zijn ook mensen die daar meer moeite mee hebben en een steuntje in
de rug nodig hebben. Hebt u vragen, stress of zorgen over bijvoorbeeld gezondheid, gevoelens
van eenzaamheid, geldzaken, uw gezinssituatie of (dreigende) werkloosheid/ontslag? De eerste
stap om uzelf iets beter te voelen, is door over uw problemen te praten. Het lukt niet altijd om
zelf of met hulp uit uw omgeving een alternatief of oplossing te vinden. Het Sociaal Team is er
dan voor u. Voor een luisterend oor, advies of ondersteuning. Vrijblijvend, in vertrouwen, zonder
kosten en zonder dat u een verwijzing nodig heeft. Voor de aanpak tegen eenzaamheid werken
het Sociaal Team en het Steunpunt Eenzaamheid Castricum samen. Ook bij het steunpunt kunt u
voor uzelf of voor een ander, vrijblijvend terecht.
Contact en meer informatie
In totaal kent Castricum drie Sociaal Teams. Telefonisch kunt u hen bereiken via het algemene
telefoonnummer van de gemeente Castricum, dat is 14 0251 (zonder netnummer). Stuurt u
liever een e-mail, dan kan dat naar sociaalteamcastricum1901@debuch.nl (als uw postcode
begint met 1901), sociaalteamcastricum1902@debuch.nl (als uw postcode begint met
1902) sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl (als u woont in één van de andere
postcodegebieden). U kunt telefonisch terecht bij het Steunpunt Eeenzaamheid Castricum 21 januari 2021
tussen 09.00 en 12.30 uur via 0251 - 65 65 62, langskomen bij Welzijn Castricum, of een mail
sturen naar info@sociaalteam1901@debuch.nl (postcode 1901), info@sociaalteam1902@
21 januari 2021
debuch.nl (postcode 1902) of info@sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl (Limmen
/ Akersloot / De Woude).
Meer informatie over het Sociaal Team leest u op www.castricum.nl. Voor meer informatie over
het steunpunt kijkt u op www.steunpunteenzaamheid.nl
21 januari 2021

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u
bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl
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Avondklok: blijf binnen

Walstro 1 in Castricum, het legaliseren van afgeronde werkzaamheden aan een gemeentelijk
monument, verzenddatum 15 januari 2021 (WABO2002401)
Aangevraagd
Hofstede 13 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 21 januari 2021
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dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een golfbreker, verzenddatum 15 januari
Sokkerwei 4 en 6 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand, datum ontvangst
2021 (WABO2002534)
15 januari 2021 (WABO2100108)
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Geesterduin 33 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 15 januari
avondklok voorDedeavondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.
2021 (WABO2002552)
Bij een calamiteit
Voor werk
mogelijke verklaring(en)
Schulpvaart in Castricum, het plaatsen van een wandelbrug over de Schulpvaart,
die je bij je moet hebben
verzenddatum 21 januari 2021 (WABO1901067)
Meer informatie:
alleen
samen krijgen we
als het toch noodzakelijk
is
Reizen naar het buitenland en

21.00 uur

21.00 uur

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Colofon
Kijk op www.castricum.nl voor
praktische info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.
Like ons op Facebook en Twitter
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

4.30 uur

4.30 uur

terug naar Nederland

dat je buiten bent.

corona onder controle

rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351

Sociaal Team
Raadhuisplein
1, 1902
CA Castricum
Contact college
Uitlaten van een aangelijnde
Na een oproep
van een rechter
of
Ga je tijdens de
tel. 14 0251;
telefonisch
Afspraken met burgemeester of
hond (dit
doe je alleen)spreekuur
officier van justitie
avondklok naar buiten,
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
Milieustraat
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
dan loopis!
je het risico op0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl
postcodeVoor
1901:
Kom alleen als het echt noodzakelijk
Een examen voor mbo, hbo of wo.
een uitvaart
eendi.
boete
vanvrij.
€95.
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
t/m
postcode 1902:
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00 Bijeenkomsten gemeenteraad
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
uur.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
overige postcodes:
Zie www.castricum.nl/afval
De avondklok geldt van 23 januari
21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur. voor openingssociaalteam-akerslootlimmendewoude@
tijden, ook die van de gemeente Bergen,
Boa’s
debuch.nl
Heiloo en Uitgeest
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
Meer informatie:
alleen samen
krijgen
Publieksbalies Gemeentehuis
Bestuur,
griﬃe enwe
kantoor
van de corona-maatregelen, regels voor bijrijksoverheid.nl/avondklok
Voor het aanvragen van uw paspoort, rijRaadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. of bel 0800-1351voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
corona onder
controle
bewijs, uittreksels en vragen over zorg en
Bezoek op afspraak.
boa@debuch.nl
ﬁnanciën maakt u vooraf een afspraak via
afspraak.castricum.nl of 140251.

