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Agenda Raadsplein 11 juni 2020
    Auditcommissie

18:00 – 19:00  Auditcommissie 
  Commissies
19.30 – 21.00  Bestuursopdracht integraal verkeersplan Castricum 
    

19.30 – 21.00  Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke regelingen:
  - Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
    begroti ng 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  - Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroti ng 2021 van het 
    Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
  - Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
     begroti ng 2021 van Cocensus
  - Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
    begroti ng 2021 van de Werkorganisati e BUCH 
  

  Pauze
21.15 – 22.30  Consultati e concept ambiti edocument programma klimaat
   

21.15 – 22.00  Voorstel m.b.t. gri   e 
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
 1A Onthe   ng woonplaatsvereiste wethouders
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00   Raadsvergadering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Verordening op het recht van onderzoek 2020 
 B Onthe   ng woonplaatsvereiste wethouders
 5 Sluiti ng

De gemeenteraad van Castricum vergadert op dit moment virtueel. De agenda’s van donderdag 4 
juni, dinsdag 9 juni en donderdag 11 juni treft  u hierboven aan. De bijbehorende vergaderstukken 
kunt u raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl. 
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. Dat kan op drie 
manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

 kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e oom. en instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetre  ende vergadering.

nkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati es steem via castricum.raadsinformati e.nl

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u in-
spreken bij een vergadering? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de 
gri   e. We kunnen u dan even op weg helpen met de techniek en zullen u verder informeren over 
hoe inspreken in zo’n virtuele vergadering precies werkt. 
Voelt u zich niet op uw gemak bij zo’n virtuele vergadering? Neem ook dan even contact met ons 
op om de mogelijkheden te bespreken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw inbreng op schrift  
onder de aandacht van de raad te brengen.
Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de gri   e terecht. Dat 
kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Agenda Raadsplein / raadsinformatie-
bijeenkomst 4 juni 2020

  Auditcommissie
18.30 – 19.15  Auditcommissie 
  

  Commissie
19.30 – 21.00  Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
  regelingen:
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de 
     GGD Hollands Noorden
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de 
     VVI HVC
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van WNK  
     Personeelsdiensten
  - Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en
     begroti ng 2021 Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
     (RAUM)
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 Omgevings- 
       dienst Noord-Holland Noord
   

  aadsinformati eavond 
19.30 – 21.00  Presentati e bestuursopdracht integraal verkeersplan Castricum 
 

  Pauze
  aadsinformati eavond 
21.15 – 22.30  Gelegenheid voor reacti es inwoners en organisati es op de 
  Kadernota 2021 alsmede gelegenheid om in te gaan op de 
  antwoorden van de technische vragen bij de Kadernota 2021
 

Agenda Raadsplein / raadsinformatie-
bijeenkomst dinsdag 9 juni 2020

  aadsinformati eavond 
19.30 – 20:30  Presentati e Stand van Zaken Flexwonen 
    
  
20:30 – 21:00   Behandeling amendementen bij Erfgoednota
  Pauze
  Commissie 
21.15 – 22.30  Vervolgbehandeling nota ‘Cultuur met Kansen’ 

Sinds 1 juni kan het weer: lekker uit 
eten in een restaurant, een mooie 
vis eten bij een strandpaviljoen 
of een glas drinken op het terras, 
bijvoorbeeld aan het Bakkerspleintje. 
Zeker met het aangename, zomerse 
weer van de laatste weken is dat puur 
genieten. 

Wie vanaf de heropeningsdatum 
van 1 juni van plan is om naar een 
horecagelegenheid te gaan, krijgt te 
maken met een aantal veranderingen 
ten opzichte van de periode vóór 
corona. Zo moet je, als je een plekje 
wilt bemachti gen, van tevoren reserveren. Dat geldt zowel voor een tafeltje binnen in een 
restaurant als voor een stoel op het terras buiten. In andere gemeenten gaan geluiden op dat 
reserveren niet hoeft , maar Castricum houdt wél vast aan reserveren vooraf. Daarnaast zal 
een horeca-exploitant vragen naar je gezondheidstoestand. Voel je je niet zo lekker, last van 
verkoudheid? Dan zal de eigenaar je vragen om zijn etablissement te mijden. Bovendien moet 
het personeel erop toezien dat de anderhalve meter afstand door alle gasten in acht wordt 
genomen. 

Voor horecaondernemers geldt dat zij een plan bij de gemeente moeten inleveren waaruit valt 
op te maken wat de onderneming doet om besmetti  ng met het coronavirus te voorkomen. 
Horecazaken die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht om alsnog zo’n plan in te leveren. 
Dat kan via apv@debuch.nl

Horecaondernemingen met een terras mogen dat terras de komende ti jd met maximaal 
honderd procent uitbreiden, maar alleen op plaatsen waar dat ook echt kan. Het extra terras 
gaat vroeger dicht dan het originele. En de sluiti ngsti jd voor de meeste horeca wordt in juli een 
uurtje later. 

Weer heerlijk naar de horeca

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over 
de kadernota op donderdagavond 4 juni aanstaande. Om 21.15 uur kunt u uw mening 
kenbaar maken via de virtuele vergadering. De kadernota zelf kunt u vinden op castricum.
raadsinformati e.nl bij de vergaderstukken van 4 juni a.s. 

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2021 en geeft  richti ng aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze 

Geef uw mening over de Kadernota vergadering richti ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 
Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 4 juni, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota.
De verkoop van de aandelen Eneco heeft  de gemeente Castricum zo ‘n 23 miljoen euro 
opgeleverd. Ook als u ideeën heeft  over de besteding daarvan, bent u van harte welkom. 
De politi eke behandeling van de kadernota vindt plaats op 18 juni 2020 gevolgd door 
besluitvorming op 25 juni 2020.
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e via 
088-9097015 of 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgri   e@castricum.nl
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche 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 Twitt er
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

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Vanwege de corona-maatregelen is het ge-
meentehuis gesloten. Regel uw zaken online. 
Lukt dat niet, stuur dan een mail naar balie@
castricum.nl of bel 14 0251. De gemeente 
neemt contact met u op indien het noodzake-
lijk is om naar het gemeentehuis te komen.

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. De milieustraat is 1 juni gesloten.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot
12.00 uur. Gesloten op maandag 1 juni.

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Publicatie Castricum woensdag 3 juni 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Klapweide 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 21 mei 2020 
(WABO2001019)
Houtsnip 7 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 mei 2020 
(WABO2001015)
Uitgeesterweg 3 in Limmen, het bouwen van een schuur/garage, datum ontvangst 22 mei 
2020 (WABO2001026)
Torenstraat 41 in Castricum, het maken van een uitweg, datum ontvangst 24 mei 2020 
(WABO2001030)
Juliana van Stolbergstaat 16 in Castricum, het vervangen van het dak van de schuur, datum 
ontvangst 25 mei 2020 (WABO2001039)
Rijksweg 37 in Limmen, het bouwen van een woning en schuur, datum ontvangst 26 mei 
2020 (WABO2001048)
Bloemgaarde 72 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), datum 
ontvangst 26 mei 2020 (WABO2001049)
Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum, het kappen van een beuk, datum ontvangst 26 mei 2020 
(WABO2001053)
Koningshof 9 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, datum ontvangst 26 mei 
2020 (WABO2001050)
Zeeweg (strandplateau) in Castricum, het (ti jdelijk) plaatsen van een kunstwerk, datum 
ontvangst 26 mei 2020 (WABO2001051)
Zeeweg 51 in Castricum, het plaatsen van een foodtruck/buitenbar (uitgift epunt), datum 
ontvangst 27 mei 2020 (WABO2001058) 
Amberlint (kavel 27) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 28 mei 2020 
(WABO2001060)

Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het bouwen van een uitkijktoren, datum 
ontvangst 28 mei 2020 (WABO2001062)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Korte Cieweg 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 25 mei 2020 
(WABO2000948)
Beethovensingel 31 in Castricum, het bouwen van een garage met daarboven bergruimte, 
verzenddatum 25 mei 2020 (WABO2000439)
Amberlint 9 in Limmen (kavel 27), het bouwen van een woning, verzenddatum 26 mei 2020 
(WABO2000640)
Julianaweg 79 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 25 mei 2020 
(WABO2000645)
Bijlacker 1 te Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 25 mei 2020 
(WABO2000695)
Amandellint 5 in Limmen, het plaatsen van twee nieuwe kozijnen, verzenddatum 25 mei 
2020 (WABO2000727)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum het wijzigen van de bestemming kantoor in 
maatschappelijk (WABO2000319)
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum het herstel van een duinrel (WABO2000719)

Sinds kort is het voor jeugd en volwassenen weer toegestaan om georganiseerd te sporten in 
de buitenruimte. Veel sportaanbieders kunnen door creati ef te zijn, het protocol verantwoord 
sporten naleven. Vervolgens is na toestemming van de gemeente het sportaanbod buiten 
weer opgestart.

‘We zijn verheugd dat in onze gemeente 70 sportaanbieders zich na ons schrijven hebben ge-
meld’, aldus wethouder sport, Ron de Haan. ‘Het vraagt best wat creati viteit om een acti viteit in 
de buitenlucht te organiseren waarbij je rekening moet houden met de Covid-19 maatregelen. 
Maar gezien de mooie plannen die wij onder ogen krijgen, lukt dat goed.’

Toestemming
Alle sportaanbieders zijn vanuit de gemeente aangeschreven en op de hoogte gesteld van het 
proces om toestemming te krijgen. Hierbij wordt er getoetst aan de regels van de noodver-
ordening die door de veiligheidsregio is opgesteld. Daarnaast dienen sportaanbieders het proto-
col verantwoord sporten te volgen. Het doel is om uiteindelijk weer zoveel mogelijk inwoners in 
buitenlucht aan het sporten te krijgen. Sporten is immers ook goed voor het immuunsysteem. 

Uitdagingen
Tijdens de lockdown van de georganiseerde buitensport is ervoor gekozen om al het onderhoud 
aan de sportvelden vanuit de zomervakanti e naar voren te halen. Veel buitensportaccommo-
dati es zijn ti jdens deze periode ingezaaid. De ruimte op de sportvelden is op dit moment dus 
beperkt. Daarnaast lag de uitdaging om de binnensportverenigingen een plek in de openbare 
ruimte te geven. Dat is tot nu toe gelukt, alle aanvragers hebben een plek in de buitenruimte 
gekregen. Hierbij zijn er ook mooie samenwerkingen tussen sportaanbieders ontstaan. Inmid-
dels hebben ruim 30 sportaanbieders voor de volwassenen en 40 sportaanbieders voor de jeugd 
hun aanbod opgestart.  

Teleurstelling
Teleurstelling heerst bij de sportaanbieders van binnensportacti viteiten. Te denken valt aan bil-
jart, yoga, fi tness en de paardensport. Sommige van deze sportclubs lukt het om hun acti viteit 
buiten te organiseren, maar dat geldt niet voor iedereen. Er gloort sinds deze week een sprankje 
hoop voor de binnensporters. Als de situati e goed blijft , zal het vanaf 1 juli mogelijk zijn om voor 
sportscholen en fi tnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskanti nes en casino’s en 
speelhallen weer te openen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum.

Nog niet gestart?
Wie wil starten met georganiseerde sportacti viteiten in de buitenruimte kan contact opnemen 
met de buurtsportcoach van de gemeente (htt ps://www.castricum.nl/over-de-gemeente/buurt-
sportcoach/). Zij of hij helpt verder met de aanvraag naar de gemeente.  Overige informati e is te 
vinden op Castricum.nl > info over coronavirus > sporten en de nieuwe spelregels. 

Gemeente krijgt veel aanvragen

Sportaanbieders creatief met 
sporten in de buitenlucht

Veel zon, hoge temperaturen en vrije dagen in het vooruitzicht. Dat zijn de ingrediënten voor 
mooie dagen aan het strand. De Noord-Hollandse kunststrook kent veel badplaatsen, van Zand-
voort in het zuiden tot Callantsoog in het noorden. Daartussenin ligt het strand van Castricum – 
rusti g, overzichtelijk en netjes. Een verademing boven de drukte en onbereikbaarheid van andere 
kustplaatsen. 
Castricum wil de rust, overzichtelijkheid en netheid komende zomer zo veel mogelijk hand-
haven. Daarom heeft  de gemeente een aantal maatregelen genomen om drukke toestanden te 
voorkomen. Drukte staat namelijk haaks op de maatregelen die de overheid heeft  getroff en om 
besmetti  ng met het coronavirus in te dammen. 
Als u van plan bent om in Castricum naar het strand te gaan, wees u dan bewust van de volgende 
regels. Als belangrijkste: vermijd drukte. Informeer uzelf ti jdig over de weerverwachti ngen en de 
mogelijke drukte aan de kust. Vangt u voor uw vertrek naar het strand signalen op dat het daar 
erg druk wordt, overweeg dan om niet naar het strand te gaan. Er zijn voldoende alternati even in 
de regio; er zijn genoeg meertjes, plassen en veldjes waar je kunt zwemmen, zonnen en spelen. 
Bij het strand zijn de helft  minder parkeerplaatsen dan normaal beschikbaar voor auto’s en fi et-
sen. Daardoor kunnen er al 50 procent minder mensen het strand op. Waar op wordt toegezien 
door handhavers en gastheren en –vrouwen is de anderhalve meter regel. Die geldt op alle vlak-
ken op het strand. Dus bij aankomst met auto of fi ets, bij de opgang naar het strand en op het 
strand zelf. Houd afstand, volg de aanwijzingen van het personeel op en gun ook de ander de 
ruimte. Zo houden we het strand en elkaar gezond, veilig en gezellig

Met afstand naar het strand

Nu de maatregelen rond corona steeds meer worden versoepeld, wil de overheid niet alleen 
waarschuwen tegen de gevaren van corona, maar ook mogelijk maken dat de economie weer 
op gang komt. Belangrijkste initi ati ef daartoe van de gemeente Castricum, is de oprichti ng van 
een economisch-maatschappelijk Herstelfonds. Doel van dat fonds is om extra maatregelen te 
kunnen nemen op het moment dat de lokale economie weer aan het opstarten is na een lange 
periode van sti lstand. Het Herstelfonds is gevuld met €300.000,00. 
Het fonds is in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen, instellingen of ondernemende 
individuen fi nanciële steun te kunnen geven als ze door corona iets nodig hebben wat hun 
onderneming helpt. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen voor horeca-
ondernemingen die door de coronacrisis moeten worden aangepast. Ook gaat het om horeca-
zaken die bijvoorbeeld schermen of plantenbakken willen gebruiken om hun terrassen af te 
scheiden of te omzoomen. En feestcafés die alleen sta-plaatsen hebben, kunnen hun inrichti ng 
met behulp van het Herstelfonds ombouwen met tafels en stoelen. 
De aanvragen worden individueel bekeken. De gemeente heeft  geen hele checklist waaraan de 
aanvragen moeten voldoen; het gaat er in de ogen van de gemeente om dat de juiste parti jen 
gesteund worden. Het moeten bedrijven en verenigingen zijn die fi nancieel gezond zijn, maar die 
nu door de coronacrisis een ti jdelijke inzinking hebben. Een aanvraag indienen voor een bijdrage 
uit het herstelfonds gaat heel makkelijk: stuur een bericht met een omschrijving van uw aanvraag 
en een moti vati e naar info@castricum.nl en uw aanvraag wordt in behandeling genomen. 

Herstelfonds om lokale economie weer op te starten




