Addendum bij het coalitie-akkoord ‘Balans Brengen’ dd. 19 oktober
2020
Texels Belang, de VVD en de PvdA pro Texel gaan de laatste anderhalf jaar van deze raadsperiode
samen verder.
De basis voor deze samenwerking staat hieronder geformuleerd, in aanvulling op het
coalitieakkoord Balans Brengen. De portefeuilleverdeling vindt u onderaan dit document.
De afspraken op een rij:

Coalitieakkoord “Balans Brengen”
Het huidige coalitieakkoord ‘Balans Brengen’ wordt ondersteund en reeds genomen besluiten
worden gerespecteerd.

Coronafonds
De ruim € 800.000 compensatie van het rijk (vanwege de BTW-heffing op zeeschepen) wordt niet
uitgegeven aan het opwaarderen van de TESO-haven, maar moet ten goede komen aan de
inwoners. Het bedrag wordt, ook met het oog op de ontwikkelingen rond Covid-19 in ieder geval
tot en met 1 september 2021 in de Algemene Reserve bewaard (zonder het dus toe te wijzen aan
één of meerdere doelen).

Financiën
De OZB wordt deze periode niet verhoogd (behoudens indexering). Tevens wordt er gedurende
deze periode niet bezuinigd op sport, cultuur, welzijn en verenigingen, vanwege het belang voor
onze gemeenschap. Deze lijn volgen we in elk geval tot we de gevolgen van Covid-19 kunnen
overzien.

Plangebied Cultuurcentrum
Het gebied tussen het nieuwe cultuurcentrum en de scholen wordt een belangrijke plek voor
cultuur, scholen, sport en spel. Om tot een goed plan te komen, nemen we het hele gebied als
plangebied, tussen Emmalaan, Elemert en Keesomlaan. We beginnen met het betrekken van
belanghebbenden en starten vanuit het cultuurcentrum. Bij het cultuurcentrum komt een ruim
parkeerterrein, ook voor bewoners en bezoekers van het winkelhart. Uiterlijk september 2021
biedt het college een gedragen inrichtingsplan, inclusief een budget-aanvraag, ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraad, waarin het cultuurcentrum, scholen, sport, spel en de behoefte aan
parkeren een plek hebben.

Communicatie
We gaan extra aandacht besteden aan het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en
bewoners.
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Inzet op woningbouw
Het realiseren van extra woningen lijkt altijd langer te duren dan is gewenst. Er is in deze periode
al veel werk voor verzet maar wij willen werken aan een meer zichtbare realisatie.

Fase 2 Groeneplaats
Nadat de Groeneplaats opnieuw is ingericht, kunnen de gesprekken worden opgestart over
toekomstige gewenste ontwikkelingen op de Groeneplaats. Er is geen grote haast; het plein
verdient ook wat rust.

Verdubbelen inzet op duurzaamheid
Er komt extra inzet op het verduurzamen van woningen, om te ontzorgen voor bestaande
duurzaamheidsubsidie en duurzaamheidslening. Particuliere woningbezitters kunnen gratis
persoonlijk en concreet advies krijgen over de verduurzaming van hun huis. Zowel bouwkundig
advies, als advies op het gebied van aanvragen van subsidies of duurzaamheidsleningen.
In deze periode wordt niet ingezet op of ondersteuning gegeven aan initiatieven voor het plaatsen
van zonneweiden en/of windmolens op Texel.

Van IJslands model naar Texelse uitvoering
We willen verantwoord investeren in onze jeugd. Het IJslands model moet meer zichtbaar zijn en
op meer vlakken positief worden opgepakt.

Lokale zorgoplossingen
We willen extra grip op het sociaal domein. Meer lokaal doen wat lokaal kan. We willen actief
zoeken naar of stimuleren van Texelse, lokale oplossingen en diensten voor lange termijn.

Verstening
We brengen in kaart welke stappen we als gemeente moeten en/of kunnen nemen om de verdere
toeristische verstening van het eiland af te remmen. Zodat we dit goed op papier hebben bij
gesprekken en besluiten over toerisme, ruimtelijk beleid, omgevingsvisie en omgevingsplannen.

Vergunning parkeren
De eerste stappen voor vergunningparkeren op Texel is ingezet. Wat ons betreft gaan we dit over
heel Texel uitrollen.

Namens Texels Belang
William Witte (Fractievoorzitter)

…………………………..

Veronne Koot

…………………………..

Cees Hoogerheide

…………………………..

Cees Hooijschuur

…………………………..

Edo Kooiman (wethouder)

…………………………..
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Namens de VVD
Jur Schuiringa (Fractievoorzitter)

…………………………..

Peter van Sijp

…………………………..

Nick Ran

…………………………..

Hennie Huisman-Peelen (wethouder)

…………………………..

Namens de PvdA pro Texel
Dries Veltkamp (Fractievoorzitter)

…………………………..

Nils Lely

…………………………..

Remko van de Belt (wethouder)

…………………………..
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Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders
Burgemeester M.C. Uitdehaag
Gemeentelijke organisatie
Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid
Coördinatie afstemming gemeente overstijgende ambities
Coördinatie samenwerking in provinciale zaken
Integraal handhavingsbeleid/handhaving
Informatie & automatisering
Digitale Informatie Voorziening - Archiefwet
Fondsenwerving
Zorg over kwaliteit procedures
Burgerparticipatie
Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten
Kabinetszaken
Begraafplaatsen
Gemeentewinkel en dienstverlening
Waddensamenwerking en Waddenfonds
Gemeentelijke organisatie/Personeel & Organisatie
Openbare orde en veiligheid
Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid
Strandvonderij
Kustverdediging/Dijkverzwaring
Horeca, evenementen en evenementenbeleid
Overig
Ambassadeursfunctie Kustverdediging en dijkverzwaring
Internationale samenwerking in Europese zaken
Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden
PROJECTEN:
Deltaprogramma/dijkversterking
Waalenburg/Economische Hoofdstructuur (EHS)
OVERLEG MET:
Provinciaal Overleg Kust (POK)
Gebiedsagenda Kop van Noord-Holland
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
Politie overleg
Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
NEVENFUNCTIES aan het ambt verbonden:
Voorzitter plaatselijke commissie KNRM
Voorzitter stichting Streekfonds Texel
Adviseur bestuur Presail Texel/Rede van Texel
Bestuurslid Stichting Agrarisch Texel
Lid dagelijks bestuur De Wadden
Lid Instituut Adviesraad Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Voorzitter algemeen- en dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
NEVENFUNCTIES overig:
Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)
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VERTEGENWOORDIGT GEMEENTE IN:
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
TESO
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Wethouder Kooiman, eerste loco-burgemeester
Gemeentewerken
Beheer openbare ruimte
Grondstoffenbeleid
Haven Oudeschild
Vergunningen
Vergunningverlening
Milieu
Verkeer, vervoer en Water
Waterbeleid
Strandbeheer
Openbaar vervoer/Texelhopper
Natuur en Landschap
Nationaal Park
Gebiedsontwikkeling
Bestemmingsplannen
Gebouwenbeheer
Grond(prijs)beleid
Rioolbeleid
Bedrijventerreinen
Projecten
Haven NIOZ
Herinrichting Groeneplaats
Omgevingsvisie 2021
Overleg met:
Terreinbeherende instanties (SBB, Natuurmonumenten)
Nationaal Park
LONNT
De Lieuw
ILG gebiedscommissie
RUD
HVC
Strandoverleg
Hoogheemraadschap
Rijkswaterstaat
Ruimtelijke commissie (welstand)
Stuurgroep NIOZ
Havencoalitie
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Wethouder Huisman-Peelen, tweede loco-burgemeester
Financiën
Financieel beheer en beleid
Lokale lasten
Planning & control
Duurzaamheid en innovatie
Werelderfgoed
Kennispolder ‘t Horntje
Duurzaamheidsambitie
Economie & toerisme
Economie en vestigingsbeleid
Toerisme, landbouw, visserij
Mobiliteit, parkeren en het parkeer-vignet
Wonen
Woonvisie, prestatieafspraken Provinciale regionale woonvisie
CPO
Projecten
Waterrijk De Cocksdorp
Planet de Koog
Toeristische toekomstvisie
Texel Sporteiland
Uitvoeringsplan Energie voor Texel
Overleg met:
Woontij
Regionaal overleg wonen
St. Duindorp
St. Loodsen door het Landschap
STIFT, lid Raad van Toezicht STIFT
VVV, lid Raad van Toezicht Stichting Texel promotie
Top
Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord
Stuurgroep De Kop werkt!
Leader+
LTO Texel
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Wethouder Van de Belt, derde loco-burgemeester
Communicatie
Bestuurlijk strategische communicatie
Imago gemeente
Burgerparticipatie & interactieve beleidsvorming
Dorpen
Dorpshuizen en dorpscommissies
Verenigingen en subsidiebeleid
Cultuur
Cultuurbeleid
Museumbeleid
Monumentenbeleid
(Onderwater-)Archeologie
Sociaal Domein/zorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg
Sociale zaken
Volksgezondheid
Participatiewet
WMO
Sport
Sociale recherche Noord-Holland Noord
Onderwijs
Onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting
Passend onderwijs
Voorschoolse en naschoolse educatie
Projecten
OCT
Sporthal
Projectwethouder inrichting gebied tussen Emmalaan, Elemert en Keesomlaan (i.s.m. wethouder Ruimtelijke
Ordening en wethouder Financiën).
Overleg met:
Artex, bibliotheek en St. Texelse Musea
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (onderwerp: Monumenten)
Adviescommissie Cultuur
Huisartsen
GGD
De Bolder
Y4E
St. Texels Welzijn
Regionaal overleg Sociaal Domein
Bestuurlijk overleg Jeugd en Alcohol
Overleg Orgaan Texels Onderwijs (OTO)
Besturen primair onderwijs
OSG De Hoge Berg
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WMO Adviesraad
Dorpscommissies
Radio Texel
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