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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 10 van de vergadering van 8 maart 2016 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld.  

71 Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 / Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de brief “Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik 

Suwinet 2015”; 

2. tot het vaststellen van de als bijlage bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 Samenvatting 

 

Gemeenten wisselen via Suwinet (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen), een elektronische 

infrastructuur, persoonsgegevens met elkaar en met andere (keten)partners. De gemeenten 

hebben die gegevens nodig om de juiste dienstverlening te kunnen leveren. 

 

De toegang tot en het gebruik van Suwinet moet daarom voldoen aan eisen, die zijn 

vastgelegd in de Regeling Suwinet. Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI), 

onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), heeft de eisen in 

de vorm van zeven normen benoemd. 

 

Jaarlijks toetst de Inspectie SZW steekproefsgewijs of gemeenten aan deze normen voldoen. 

Met een positief resultaat van het onderzoek toont de gemeente Texel aan dat de digitale 

dienstverlening via Suwinet op een veilige en betrouwbare manier wordt aangeboden. 

Op 15 januari 2016 heeft de Inspectie SZW haar definitief verslag van bevindingen verstuurd. 

Conclusie van de Inspectie is dat de gemeente Texel voldoet aan 7 van de 7 geselecteerde 

normen. 

72 Besluit omgevingsvergunning bouw nieuwe woning Langeveldstraat / Dienstverlening 

 Het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen. 

 Samenvatting 

 Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een 



nieuwe woning aan de Langeveldstraat. 

Ter plaatse staat nu geen woning, vanwege het ontbreken van een bouwvlak. Eerder besloot 

het college al positief op een principeverzoek om een woning mogelijk te maken. Dit past ook 

in de stedenbouwkundige structuur. Het perceel heeft wel reeds een woonbestemming. 

73 Subsidie voor uitvoering van de Messiah van Händel / Bedrijfsvoering 

 

Het college besluit een subsidie van € 2.310 te verstrekken aan Amici Cantus voor de 

uitvoering van de Messiah van Händel in 2016. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester & wethouders besluit een subsidie van € 2.310 te verstrekken 

aan Amici Cantus voor de uitvoering van de Messiah van Händel in 2016. 

 

De uitvoering staat gepland voor 6 november 2016 in de Rooms-Katholieke Kerk te Den Burg. 

In het kader van de deregulering is de subsidie verleend, vastgesteld en direct uitgekeerd. 

74 Subsidie voor Island Art Exchange 2016 / Bedrijfsvoering 

 

Het college besluit het subsidieverzoek van Stichting Creatief Texel voor de organisatie Island 

Art Exchange 2016 niet te honoreren op grond van het onvoldoende aansluiten op het 

gemeentelijk beleid. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester & wethouders besluit het subsidieverzoek van Stichting Creatief 

Texel voor de organisatie Island Art Exchange 2016 niet te honoreren op grond van het 

onvoldoende aansluiten op het gemeentelijk beleid. 

De toegevoegde waarde van het project komt vooral ten goede van de deelnemende 

kunstenaars en musici. Het college vindt de toegevoegde waarde voor bezoekers en inwoners 

van Texel te beperkt. 

75 Subsidie voor Dichter bij zee 2016 / Bedrijfsvoering 

 
Het college besluit een subsidie van € 2.200 te verstrekken voor de organisatie van Dichter bij 
zee 2016. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester & wethouders besluit een subsidie van € 2.200 te verstrekken 

voor de organisatie van Dichter bij zee 2016. 

Dichter bij zee maakt onderdeel uit van de Lange Juni cultuurmaand Texel in 2016. Langs de 

strandopgang bij Paal 9 staan 10 strandhuisjes waarin 10 kunstenaars en 10 dichters hun werk 

samen exposeren. 

In het kader van de deregulering is de subsidie verleend, vastgesteld en direct uitgekeerd. 

76 Veiligheidsplan Molenkoog / Gemeentewerken 

 Het college besluit het veiligheidsplan voor zwembad Molenkoog vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Er is een nieuw veiligheidsplan voor zwembad Molenkoog vastgesteld. Na de nieuwbouw in 

2015 was het noodzakelijk het oude veiligheidsplan te vernieuwen. In het plan zijn o.a. 

vastgelegd de verantwoordelijkheden, de eisen die aan de medewerkers worden gesteld en 

het aantal medewerkers dat aanwezig moet zijn, werkinstructies, het maximum aantal 

bezoekers en regels voor publiek en de procedures hoe te handelen bij calamiteiten. 



77 Jaarverslag klachten 2015 / Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. kennis te nemen van het Jaarverslag klachten 2015; 

2. in te stemmen met de daarin verwoorde bevindingen en aanbevelingen. 

 

En een antwoord te geven op de volgende vraag: 

• heeft de raad wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van 

behandeling? 

 

Bij geen wensen en bedenkingen wordt de voorgestelde behandelwijze als vastgesteld 

aangemerkt. 

 Samenvatting 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht draagt het college van b&w de zorg voor de 

registratie van de ingediende klachten en publicatie van het jaaroverzicht klachten. In het 

Jaaroverzicht klachten 2015 staan de klachten gerubriceerd naar team en zijn er 26 klachten 

in 2015 ingediend. Wederom een kleine daling ten opzichte van het voorgaande jaar (31). 

Van de 26 klachten bleken er 14 klachten gegrond te zijn, dat is 53.8%. 

Aan de hand van de klacht is de situatie aangepast en in die gevallen dat er door ambtenaren 

fouten zijn gemaakt, zijn deze daarop aangesproken door hun leidinggevende. In die gevallen 

waar de klager geen gelijk bleek te hebben is deze daarvan in kennis gesteld en tegelijk uitleg 

gegeven over de betreffende situatie. 

Van de 14 gegronde zaken hadden er: 

4 betrekking op nalatigheid / geen / onvoldoende informatie; 

7 betrekking op onjuiste handelswijze / niet correct uitvoeren van werk; 

3 betrekking op onheuse bejegening / niet klantvriendelijk zijn. 

ondanks een verbetering ten opzichte van vorig jaar is nog steeds 23.1% van de klachten niet 

binnen de 6 weken termijn afgehandeld. 

Vele meldingen komen de organisatie binnen als een klacht. Daarom dient er bij binnenkomst 

zorgvuldig bekeken te worden of er sprake is van een echte klacht. Dit om te voorkomen dat 

het klachtenbestand wordt vervuild. 

79 Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Texel / Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de inhoud van de startnotitie om te komen tot een Integraal 

veiligheidsplan Texel 2017 – 2020; 

2. opdracht te geven tot het opstellen van een integraal veiligheidsplan 2017 – 2020 

gemeente Texel. 

 Samenvatting 

 

Het hebben van een veiligheidsplan is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Gemeente 

Texel heeft momenteel geen integraal veiligheidsplan. De startnotitie is het begin om te 

komen tot een integraal veiligheidsplan 2017 – 2020 voor de gemeente Texel. 

Het integraal veiligheidsplan moet een antwoord gegeven op de vraag wat is openbare orde 

en veiligheid, welke thema’s binnen dit werkveld vinden wij belangrijk en waar moet het naar 

toe met de openbare orde en veiligheid op Texel. De gemeenteraad heeft besloten om 

opdracht te geven tot het opstellen van een integraal veiligheidsplan. 

80 Nota bodembeheer / Dienstverlening 

 Het college besluit: 



1. de ontwerp Nota bodembeheer vast te stellen en ter inzage te leggen. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

 

2. de Nota bodembeheer daarna door de gemeenteraad te laten vaststellen. Als er geen 

zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerp kan dit zonder nieuw collegebesluit; 

3. de bodemfunctieklassenkaart vast te stellen en ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad (gelijktijdig met het voorstel aan de raad om de Nota bodembeheer te 

laten vaststellen). 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten de ontwerp Nota bodembeheer vast te stellen en ter inzage te 

leggen. Door het vaststellen van de Nota bodembeheer worden de mogelijkheden voor het 

toepassen van grond ten opzichte van het landelijke generieke beleid binnen het grondgebied 

van de gemeente Texel eenvoudiger, goedkoper en verder verruimd. Na de ter inzagelegging 

zal de Nota voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Tevens heeft het 

college besloten de bodemfunctieklassenkaart vast te stellen en deze ter kennis te brengen 

van de gemeenteraad (gelijktijdig met vaststelling van de Nota). 

 

De gemeente Texel wil haar huidige duurzaam bodembeheerbeleid nog beter vormgeven. De 

gemeente heeft daarvoor haar bodemfunctieklassenkaart aangepast. En naast de al aanwezige 

bodemkwaliteitskaart ook een Nota bodembeheer opgesteld. De kaarten zijn de instrumenten 

voor een duurzaam bodembeleid. 

In de Nota bodembeheer is het te voeren grondstromenbeleid weergegeven en zijn de regels 

en procedures voor dit beleid geformuleerd. De ontwerp Nota is vastgesteld en wordt ter 

inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij het 

college. 

De bodemfunctieklassenkaart geeft de ligging aan van de gebieden met de diverse functies. 

De bestaande bodemkwaliteitskaart zal wel worden geactualiseerd. 

83 Nieuwbouw binnensportaccommodatie / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de volgende uitgangspunten en kaders mee te 

geven voor de nieuwbouw van de binnensportaccommodatie. 

1. Ten aanzien van de rol en verantwoordelijkheid van de raad 

De raad bepaalt de uitgangspunten en kaders van de opdracht (het ‘wat’ van de 

opdracht) en het college voert vervolgens de opdracht binnen die uitgangspunten en 

kaders uit (het ‘hoe’ van de opdracht). Voorstellen aan de raad worden vervolgens 

getoetst aan die uitgangspunten en kaders. 

2. Ten aanzien van de sportvisie 

De noodzaak van (behoefte aan) een nieuwe sporthal is voldoende aangetoond en hoeft 

wat betreft de vastgoedontwikkeling niet te wachten op de sportvisie. Mogelijke 

samenhang tussen beide wordt ondervangen door interne coördinatie/monitoring van 

beide opdrachten.  

3. Ten aanzien van de behoefte-bepaling 

Uitgangspunt is dat uitgegaan wordt van de leerlingenprognose voor het basis- en 

middelbaar onderwijs én van de toekomstige behoefte van de sportverenigingen, waarbij 

rekening wordt gehouden met trends en ontwikkelingen zowel ten aanzien van het 

bewegingsonderwijs (voor basis- en middelbaar onderwijs) als ten aanzien van de 

sportbeoefening (ontgroening/vergrijzing). 

4. Ten aanzien van de functionaliteit (ambitie) 

De ambitie is om een sporthal te realiseren die primair gericht is op gebruik ten behoeve 



van het bewegingsonderwijs en van de lokale sportverenigingen. Medegebruik is slechts 

mogelijk volgens het principe nee, tenzij. Het beschikbaar stellen van de sporthal in de 

zomerperiode aan andere dan lokale verenigingen valt onder passend medegebruik.  

 

Noot: Onderzocht zal worden hoe omgegaan kan worden met huidig medegebruik van Ons 

Genoegen en de Koninghal dat niet meer gefaciliteerd kan worden in de nieuwe sporthal. 

 

5. Ten aanzien van de locatie 

De locatie-keuze voor de sporthal volgt uit de na te streven ambitie. Bij de afweging 

zullen ook te behalen synergievoordelen met andere initiatieven binnen Den Burg Zuid 

betrokken worden. Uitgangspunt is een sobere en doelmatige sporthal.  

6. Ten aanzien van beheer en exploitatie 

Het principebesluit uit 2011 om beheer en exploitatie aan een commerciële marktpartij 

uit te besteden blijft vooralsnog in stand. 

 

Noot: In beeld gebracht moet worden welke voorwaarden de gemeente aan commerciële 

marktpartijen wenst te stellen waarbij de borging van de gemeentelijke belangen met de 

sporthal alsmede het behalen van synergievoordelen uitgangspunten zijn. Daarnaast moet in 

beeld gebracht worden of er mogelijkheden in het sociale domein zijn om beheerstaken uit te 

laten voeren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om de gemeenteraad kaders en uitgangspunten voor de nieuwe 

binnensportaccommodaties vast te laten stellen. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2016 

 

De secretaris, De voorzitter, 


