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Voorlopige agenda raadsinformatie-
bijeenkomst 8 oktober 2020

 Auditcommissie 
18.00 – 19.00 Auditcommissie 
 
 Commissie
19.30 – 20.30 Behandeling diverse rapporten rekenkamercommissie BUCH
 - GGD Holland Noorden ‘fi nanciële risico’s in perspecti ef’
 - Externe inhuur BUCH-gemeenten  

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20.30 Presentati e beheersmaatregelen jeugd en Wmo
 Pauze
20.45 – 22.00  Technische vragen bij begroti ng 2021

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 1 oktober 2020 virtueel. De agenda treft  u hiernaast 
aan. Ook treft  u hier de voorlopige agenda van 8 oktober aanstaande. Eind deze week wordt 
besloten over de defi niti eve agenda en de wijze van vergaderen. De bijbehorende vergaderstukken 
kunt u raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl.

De gemeenteraad van Castricum nodigt u in ieder geval alvast van harte uit om op donderdagavond 
8 oktober uw mening te geven over de begroti ng 2021. De gemeenteraad van Castricum behandelt 
de begroti ng 2021 op 5 november 2020 en besluit hierover op 12 november 2020. Daarmee besluit 
de raad over hoe gemeenschapsgeld in 2021 en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
document. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 8 oktober, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroti ng. U kunt de begroti ng vinden 
bij de vergaderstukken op de website. Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht 
zich te melden bij de griffi  e.

Als inwoner bent u sowieso van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Dat kan 
op diverse manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op htt ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinformati esysteem 
via castricum.raadsinformati e.nl

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt 
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u 
dan aan bij de griffi  e. 

Tijdens de raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw vragen te stellen 
of opmerkingen te maken. 

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van 
de vergadering aan bij de griffi  e. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de 
raad bij de griffi  e terecht. 

U kunt de griffi  e als volgt bereiken:
• Per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl
• Telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015

Agenda’s raad van donderdag 1 oktober 2020 
en donderdag 8 oktober 2020 

Agenda Raadsplein 
1 oktober 2020

 
 Raadsinformati ebijeenkomst
19.30 – 20.00 Presentati e van de begroti ng 2021
  
 Commissies
20.00 – 21.00 Coördinati ebesluit De Clinghe, Duin en Bosch 
  

20.00 – 21.00 Wijziging Algemene Subsidieverordening Castricum 2016
  

 Pauze
21.15 – 22.30 Nota Parkeernormen
  

21.15 – 22.00 Nota Grondprijsbeleid
  

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken 

  
 1A Verlenging contract accountant
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 17 september 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 Verlenging contract accountant (o.v.b. commissiebehandeling)
 B Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
     de Geesterweg 10-12 te Akersloot incl. moti e 
 C Visie Aardgasvrije Wijken 
 D Rapport haalbaarheidsonderzoek collecti eve warmte Castricum 
 E Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
     Noord-Holland Noord 2020-2023 
 F Moti e herinrichten Raadhuisplein 
 5 Sluiti ng

Een bekende die snel geld nodig 
heeft ? Niet-geleverde mondkapjes? 
Een vage websitelink? In ti jden 
van corona zoeken criminelen 
naar andere manieren om 
geld af te troggelen. Waar het 
aantal woninginbraken ti jdens 
de coronacrisis juist daalde, 
steeg het aantal meldingen van 
online oplichti ng. Tijdens de 
Week van de Veiligheid (5-11 
oktober 2020) zett en gemeenten, 
brancheorganisati es en politi e zich 
in om inwoners weerbaar te maken 
tegen criminaliteit. 

Volg ons online 
Helaas gaan veel acti viteiten niet door in verband met corona. Daarom zijn we er vooral online 
voor u. Volg als ondernemer een online overvaltraining, lees wat u moet doen bij inbraak of geef 
u op voor Burgernet; een kleine greep uit de ti ps die we in de week van 5 tot en met 11 oktober 
via de Facebook- en Twitt erpagina van gemeente Castricum delen. Ook plaatsen we die week 
een pagina vol belangrijke en handige veiligheidsti ps in de huis-aan-huis krant. 

Over de Week van de Veiligheid
Tijdens coronati jd en de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. 
Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventi eve 
maatregelen te nemen. Week 41 (5 - 11 oktober 2020) is daarom omgedoopt tot de Week van 
de Veiligheid. Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Koninklijke 
Horeca Nederland, Transport en Logisti ek Nederland, Detailhandel Nederland, VNO-NCW, MKB-
Nederland, politi e, de PVO’s/RPC’s, het ministerie van Justi ti e en Veiligheid, het Centrum voor 
Criminaliteitspreventi e en Veiligheid (het CCV) en meer dan 180 gemeenten zett en zich in om 
van deze week een succes te maken.

Meer informati e
Meer informati e over de Week van de Veiligheid kunt u vinden op 
www.deweekvandeveiligheid.nl. 

Week de Veiligheid van 5 tot en met 
11 oktober 2020
Bent u voorbereid op criminaliteit? Word geen slachtoff er! 
Strijd samen met ons tegen criminaliteit.

Vrijwilligers Bedankt! is 
een dankjewel namens de 
gemeente, steunpunten 
voor vrijwilligerswerk en 
welzijnsorganisati es. Van 
7 t/m 15 november wordt 
een waarderingsweek 
georganiseerd voor de 
inwoners die acti ef zijn als 
vrijwilliger. Want… Waar 
zouden we zijn zonder 
vrijwilligers? 

Gedurende deze week worden er allerlei leuke, interessante en inspirerende workshops en 
acti viteiten georganiseerd. Ook is het mogelijk om u in te schrijven voor een cadeaubon of 
cadeaupakketje. 

Lijkt het u leuk om deel te nemen? Van 1 t/m 20 oktober kunt u zich inschrijven via 
www.vrijwilligers-bedankt.nl 

Vrijwilligers bedankt!
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Publicatie Castricum 30 september 2020

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Zeeweg 174 in Castricum, het plaatsen van elf strandhuizen (seizoensgebonden), datum 
ontvangst 18 september 2020 (WABO2001868)
Zeeweg 174 in Castricum, het verplaatsen van veerti en strandhuizen (seizoensgebonden), 
datum ontvangst 18 september 2020 (WABO2001869)
Poelven 9a t/m 15a en Poelven 33a t/m 39a in Castricum, het realiseren van een dakterras, 
datum ontvangst 18 september 2020 (WABO2001859)
Dr. Leenaersstraat 11 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 
september 2020 (WABO2001873)
De Skulper 20, De Skulper 2 t/m 16 (even), Molenbuurt 24 (achter) in Akersloot, het 
gedeeltelijk gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning, datum ontvangst 18 
september 2020 (WABO2001871)
Dusseldorperweg 65, 65a, 65b, 65c in Limmen, het intern wijzigen van de appartementen 
ontvangst 18 september 2020 (WABO2001860)
Julianaweg 47 in Akersloot, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een ti jdelijke 
woonruimte, datum ontvangst 21 september 2020 (WABO2001881)
Zeeweg 71a (naast) in Castricum, het realiseren van een botenvak en plaatsen van 
een container t.b.v. opslag (seizoensgebonden), datum ontvangst 21 september 2020 
(WABO2001878)
Mient 101 in Castricum, het bouwen van een garage, datum ontvangst 21 september 2020 
(WABO2001875)
Oude Schulpweg (secti e D294) in Castricum, het bouwen van een vogelspott ershut, datum 
ontvangst 22 september 2020 (WABO2001888)
Hendrik Casimirstraat 12 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 24 
september 2020 (WABO2001909)
Lavendellint (kavel 13) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 24 
september 2020 (WABO2001906)
Zeeweg 71a in Castricum, het aanvragen van een watervergunning t.b.v. het ti jdelijk 
bouwen van een verenigingsgebouw SportsatSea, datum ontvangst 24 september 2020 
(WABO2001915)
Anna Paulownastraat 8 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde van de woning, datum ontvangst 24 september 2020 (WABO2001910)
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.

Recti fi cati e van publicati e 18 augustus 2020 
Zeeweg 71 in Castricum, het bouwen van Paviljoen Deining, datum ontvangst 10 augustus 
2020 (WABO2001555)
Zeeweg 71 in Castricum, 1908 het bouwen van Paviljoen SportatSea, datum ontvangst 10 
augustus 2020 (WABO2001556)

Dit moet zijn: 
Zeeweg 71 in Castricum, het ti jdelijk bouwen van Paviljoen Deining, datum ontvangst 10 
augustus 2020 (WABO2001555)
Zeeweg 71a in Castricum, het ti jdelijk bouwen van Paviljoen SportsatSea, datum ontvangst 10 
augustus 2020 (WABO2001556)
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
Dronenlaantje 7, Limmen (kavel 2), het bouwen van een woning, verzenddatum 18 
september 2020 (WABO2001379)
Oosterzijweg 12a in Limmen (Oosterzijweg 12 in Limmen), het ti jdelijk plaatsen van een 
modelwoning (fl exwonen), verzenddatum 22 september 2020 (WABO2001544)
Prins Hendrikstraat 36 in Castricum, het vervangen en vergroten van bestaande dakkapel ( 
achtergevel), verzenddatum 24 september 2020 (WABO2001564)
Frans Halslaan 1a in Akersloot, het verplaatsen van de bestaande uitweg, verzenddatum 24 
september 2020 (WABO2001579)
Poelven 18a t/m 24a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 23 
september 2020 (WABO2001680)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Johan Willem Frisostraat 18 in Castricum het vergroten van de woning, verzenddatum 15 
september 2020 (WABO2001560)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Schinjer 27 in Castricum, het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding, 
verzenddatum 8 september 2020 (WABO2001369)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Rollerusstraat 7e in Castricum (Breedeweg 45) het realiseren van een nieuwe permanente 
woning in de boerderij, verzenddatum 23 september 2020 (WABO2001239)
Oude Parklaan 76 in Castricum het plaatsen van een luifel en hekwerken, verzenddatum 22 
september 2020 (WABO2001527)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Tweede Groenelaan 2a en 2b in Castricum, het bouwen van een twéé-onder-één kapwoning, 
verzenddatum 22 september 2020 (WABO2000032)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 30 september 2020 zes weken ter inzage. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na 1 oktober 2020 een beroepschrift  indienen bij 
de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 
herziene verleende evenementenvergunning doorlopend Kermisatt racti es Bakkum 2020 van 
9 t/m 11 oktober 2020 Van Oldenbarneveldweg in Bakkum, verzenddatum 24 september 
2020 (APV2000336)
Recti fi cati e op publicati e van 23 september 2020, plaatsen hijskraan Van Oldenbarneveldweg 
34 in Castricum is verplaatst naar dinsdag 13 oktober 2020 met een mogelijke uitloop naar 
woensdag 14 oktober 2020, de weg is de gehele dag afgesloten, verzenddatum 16 juli 2020 
(APV2000381)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

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
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

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

De gemeente Castricum staat komende week in het teken van de ‘week van de ontmoeti ng’’. 
Van 1 oktober tot en met 8 oktober is er een mooi afwisselend programma, waar iedereen bij 
aan kan sluiten. Samen een kopje koffi  e drinken, deelnemen aan een multi -sportochtend of 
praten over kunst en creati ef bezig zijn onder leiding van een docent. 
Wethouder Falgun Binnendijk opent in de bibliotheek van Castricum op donderdag
1 oktober tussen 15.00 en 16.00 uur een expositi e van foto’s met quotes van jongeren die soms 
eenzaamheid ervaren in hun leven. 

Binnendijk benadrukt het belang van het thema ontmoeten, gekoppeld aan eenzaamheid, 
nogmaals ‘’Deze week bestempelen we in onze gemeente als de week van de ontmoeti ng. Met 

Week van de ontmoeting: van 1 tot en met 8 oktober 
aandacht voor elkaar zien, ontmoeten en groeten. Eenzaamheid is een belangrijk thema, want 
het komt veel voor, ook onder jongeren’.

Onderdeel van aanpak tegen eenzaamheid 
Voor de aanpak tegen eenzaamheid werken het Sociaal Team van de gemeente en het 
Steunpunt Eenzaamheid Castricum samen. Voor advies, extra hulp of ondersteuning over welzijn 
en zorg, kunt u terecht bij het Sociaal Team en het steunpunt. Alti jd vrijblijvend, in vertrouwen, 
en zonder dat een verwijzing nodig is.
Voor meer informati e kunt u terecht op: www.steunpunteenzaamheid.nl/castricum of 
www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/sociaal-team




