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Voorwoord 

In dit jaarverslag legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van het 

afgesproken beleid en over de financiële resultaten daarvan over het jaar 2014. De jaarstukken zijn 

gebaseerd op de programmabegroting 2014-2017.  

 

Na een algemeen deel (Bestuurssamenstelling etc.) vindt u in dit jaarverslag de programmaverantwoording 

inclusief de paragrafen. Vervolgens wordt de balans en het rekeningsaldo toegelicht. 

 

Alle 3 gemeentelijke diensten hebben een voordelig resultaat over 2014. Per programma zijn de resultaten 

beleidsmatig en financieel geanalyseerd.  

 

De financiële resultaten van de gemeentelijke onderdelen zijn: 

 

De Bolder voordeel € 255.000 

Gemeente Texel voordeel € 1.832.043 

Totaal resultaat voordeel € 2.087.043 

 

De OSG de Hogeberg heeft een voordelig resultaat van € 27.891. Dit is gelabeld geld en komt ten gunste van 

de voorziening van de OSG. Het resultaat binnen de voorliggende geconsolideerde jaarrekening is daardoor 

nihil.  

 

De jaarrekening van de gemeente Texel, OSG de Hogeberg en De Bolder wordt u als 1 geconsolideerde 

rekening aangeboden. Hierdoor krijgt u inzicht in de totale bezittingen en schulden van de gemeente Texel. 

 

De jaarverslagen van de OSG de Hogeberg en De Bolder worden ook apart aangeboden.  

 

Tegelijkertijd met het jaarverslag 2014 wordt u het ‘Totaaloverzicht informatie Interbestuurlijk Toezicht’ 

aangeboden. In paragraaf D Bedrijfsvoering leest u hierover een toelichting. In het eerste uitvoeringsjaar 

(2014) werd dit overzicht afzonderlijk met een raadsinformatiebrief aangeboden. Vanaf dit jaar wordt dit 

met het jaarverslag gedaan waardoor het aansluit bij de reguliere P&C-cyclus’. 

 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Texel, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

R.P. van Menen F.C. Giskes 

 

 

  



6/181 

 



 

7/181 

 

Leeswijzer 

De jaarstukken 2014 bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Algemeen 

 Jaarverslag 2014 

 Jaarrekening 2014 

 Overige gegevens 

Algemeen 

In het algemene gedeelte wordt de samenstelling van het bestuur, de raad en de organisatie aangegeven. 

Jaarverslag 2014 

Het onderdeel jaarverslag 2014 bestaat uit de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.  

Voor elk programma zijn de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat 

daarvan opgenomen. Verder wordt inzicht gegeven in de kosten daarvan.  

 

De paragrafen gaan in op het weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de verbonden 

partijen, de bedrijfsvoering, het grondbeleid, de financiering en de lokale lasten. 

Jaarrekening 2014 

De jaarrekening bestaat uit de balans en de overzichten van de programmarekening, de door de raad te 

autoriseren budget- en kredietoverschrijdingen en de toelichting daarop. 

Overige gegevens 

In dit deel kunt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel tot 

resultaatbestemming en de controleverklaring van IPA-ACON terug vinden. 
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Bestuurssamenstelling 

We gaan uit van de bestuurssamenstelling vanaf 21 mei 2014. 

College van burgemeester en wethouders 

Burgemeester Francine Giskes - 1.0 fte 

 Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid 

 Internationale samenwerking in Europese zaken 

 Ambassadeursfunctie 

 Kustverdediging/Dijkverzwaring 

 Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid 

 Strandvonderij 

 Integraal handhavingsbeleid 

 Informatie & automatisering, DIV (Archiefwet) 

 Fondsenwerving 

 Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief Regeling voor kosteloze correctie van 

aantoonbare fouten in een bestemmingsplan 

 Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden  

Kabinetszaken 

 Begraafplaatsen 

 KCC (Klantcontactcentrum) en dienstverlening 

Wethouder Economie, Toerisme, Onderwijs en Zorg (1e loco burgemeester) Hennie Huisman-Peelen, 

VVD: 1,0 fte  

Economie- en vestigingsbeleid 

 Toerisme, Landbouw en Visserij 

 Evenementen en Evenementenbeleid 

 Mobiliteit (en mobiliteitsplan) 

Onderwijs 

 Onderwijsbeleid en Onderwijshuisvesting 

 Passend onderwijs 

 Voorschoolse en naschoolse educatie (beleid) 

Sociaal domein/zorg 

 Sport 

 Jeugdzorg  

 Volksgezondheid 

 Sociale zaken en werkgelegenheid (sociaal gericht) 

 Sociale werkvoorziening (Participatiewet) 

 WMO 

Personeel en/of organisatie 
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Wethouder Wonen, Gebiedsontwikkeling, Innovatie, Cultuur en Duurzaamheid (2e loco burgemeester)   

Eric Hercules, PvdA: 0,95 fte 

Wonen 

 Woonvisie, prestatieafspraken 

 Provinciale/regionale woonvisie  

 CPO 

Gebiedsontwikkeling 

 Bestemmingsplannen, inclusief projectprocedures (Welkoop, Den Burg West) 

 Gebouwenbeheerplan  

 Grond(prijs)beleid 

 Dorpsontwikkeling en –beleid 

Duurzaamheid en innovatie 

 Energieloket (nieuw)  

 Werelderfgoed en Waddenfonds 

 Kennispolder ’t Horntje  

Natuur en landschap 

 Nationaal Park 

Cultuur 

 Cultuurbeleid 

 Museumbeleid 

 Monumenten 

 (onderwater-) Archeologie 

Verenigingen en subsidiebeleid 

Communicatie 

 Bestuurlijk strategische communicatie 

 Burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming/betrekken van burgers bij beleid en uitvoering  

 Imago gemeente 

Wethouder Vergunningen, Gemeentewerken, Verkeer en Vervoer en Financiën (3de loco-burgemeester) 

Frank Kingma, Texel 2010: 0,95 fte 

Waterbeleid 

Grondstoffenbeleid 

Haven Oudeschild 

Strandbeheer 

Vergunningen 

 Vergunningverlening en de Ruimtelijke Commissie Kwaliteit 

 Milieu 

 HVC 

 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

Gemeentewerken 

 Groenbeleid (waaronder bomenbeleidsplan) 

 Beheer openbare ruimte (uitvoering wegen, riool, groen) 

 Dorpshuizen en dorpscommissie 
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Financiën 

 Financieel beheer & beleid 

 Lokale Lasten 

 Planning & control cyclus 

Waddensamenwerking 

Algemeen directeur/gemeentesecretaris  

Rob van Menen 

 Leiding ambtelijke organisatie 

 Leiding en realisatie organisatieontwikkelingstraject Zelf aan het Stuur 

 Bestuurder WOR (Wet op de ondernemingsraden) 

Waarnemend gemeentesecretaris  

Onno Werkman 
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Samenstelling gemeenteraad 

vanaf 27 maart 2014 

Texels Belang 

P. (Piet) Standaart, fractievoorzitter 

E. (Edo) Kooiman 

J.A. (Jan Aris) Eelman 

VVD 

J.J. (Jur) Schuiringa, fractievoorzitter 

P.P. (Peter) van Sijp 

N.C.B. (Nick) Ran 

PvdA 

A. (Alfred) Schaatsenberg, fractievoorzitter 

R. (Remko) van de Belt 

A.J. (Dries) Veltkamp 

Texel 2010 

H. (Henk) Jonker, fractievoorzitter 

N.J. (Nico) Erwich 

D66 

A.A.M. (Astrid) van de Wetering, fractievoorzitter 

CDA 

B. (Ben) Zegeren, fractievoorzitter 

GroenLinks 

J. (Jaap) Vlaming, fractievoorzitter 

Sterk Texel 

M.K. (Marjan) de Groot-Kooi 

Raadsgriffier 

Marit de Porto 

Adviseur en secretaris gemeenteraad en raadscommissies 

Gemeentelijke commissies 

 Raadscommissie 

 Planningscommissie 

 Fractievoorzittersoverleg 
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Organogram gemeente Texel 2014 

 

Per 1 september 2014 is de structuur als volgt gewijzigd 

Met ingang van 1 september 2014 heeft een structuurwijziging plaatsgevonden. De indeling van 3 

ondersteunende teams (Facilitair, Bedrijfsvoering en Ondersteuning) is losgelaten waarbij team Facilitair 

integraal opgegaan is in team Ondersteuning. De organisatiestructuur is vanaf 1 september 2014 als volgt: 
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Financiële structuur 

                  Bedragen (x € 1.000) 

 Rekening 2014 2013 2012 

Totale baten   54.939  56.028  56.416 

Totale lasten   51.907  54.072  56.509 

Resultaat voor mutaties in reserves  3.032  1.956  -93 

Mutaties reserves  -945  593  1.088 

Resultaat voor bestemming  2.087  2.549  995 

    

Geconsolideerde balans (x € 1.000) Rekening 2014 2013 2012 

Materiële vaste activa  44.294  43.801  48.300 

Reserves  18.967  16.346  14.390 

Voorzieningen  10.435  9.688  8.458 

Langlopende schulden  33.830  36.154  38.758 
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Programmaverantwoording 

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de beschreven programma’s 2014 en de financiële 

consequenties daarvan, zoals opgenomen is in de programmabegroting 2014-2017. 

 

Het gaat om de volgende programma’s: 

 

Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid 

Programma 2 Verkeer, vervoer en water 

Programma 3 Economie 

Programma 4 Onderwijs 

Programma 5 Sport en cultuur 

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 

Programma 9 Landschap, natuur en recreatie 

 

In programma 4 Onderwijs en programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn 

de financiële consequenties van de OSG de Hogeberg en de Bolder geïntegreerd. 
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Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Algemeen bestuur 

 Verdere decentralisatie van taken naar gemeenten.  

 Intensivering samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijk middenveld. 

 Organisatie ontwikkeling richting regiegemeente. 

 Landelijke visie 100.000 plus gemeente. 

 Openbare orde en veiligheid 

 Verdere decentralisatie toezichthoudende taken. 

 Beleidsnota externe veiligheid. 

 Regionalisering brandweer. 

 Regionale visie opleiden en oefenen brandweerpersoneel. 

 Nationale politie. 

 Schuurfeesten beleid. 

 Financiële positie 

 Nadere bezuinigingsmaatregelen vanuit het rijk naar gemeenten. 

 Schatkist bankieren: het verplicht onderbrengen van tegoeden bij het rijk.  

 De wet Hof (Houdbare Overheidsfinanciën): gelijkwaardige inspanning van gemeente en rijk om 

het begrotingstekort terug te dringen. 

Beleid 

 Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) 

 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

 Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer (Boob) 

 Persprotocol (oktober 2007) 

     Communicatieplan 2013 en 2014 

     Beleidsvisie Externe Veiligheid (2014) 

 Notitie Regie naar een slagvaardiger en compactere organisatie (2012) 

 Grofstructuur: op weg naar de stip op de horizon (2012) 

 Grofstructuur: de stip op de horizon (2012) 

 Plan van aanpak samenwerkingstrajecten (2012) 

     Integriteitsbeleid gemeente Texel (2011) 

     Gedragscode voor politieke ambtsdragers (2010) 

     Gedragscode voor ambtenaren (2011) 

     Leidraad integriteit bij werving en selectie (2012) 

     Regeling melding vermoeden misstand (2012) actualisering 2014   

     Regeling melding financiële belangen (2012) 

     Protocol integriteitsschendingen (2012) 

  

http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/163385/163385_2.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=13370&f=12fc9b706548681db35df322b695cbb1&attachment=0&c=12590
http://mozard.dewadden.net/mozard/document/9288,/Omgaan%20met%20media%20openbaar.pdf
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/communicatieplanning_40843.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/beleidsvisie-externe-veiligheid_43045.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=31205&f=e86e46001208859cfc6b59e8cd5f633c&attachment=0&c=31559
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/visiedocument-op-weg-naar-de-stip_36529.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/visiedocument-de-stip-op-de-horizon_36527.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/plan-van-aanpak-samenwerkingstrajecten_36533.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/integriteitsbeleid_40223.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/gedragscode-voor-politieke-ambtsdragers_40229.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/gedragscode-voor-ambtenaren_40227.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/leidraad-integriteit-bij-werving-en-selectie_40225.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/regeling-melding-vermoeden-misstand_40231.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/regeling-melding-financiale-belangen_40291.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/protocol-integriteitsschendingen_40233.html
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1.1        Maatschappelijk doel: Dienstverlening optimaliseren 

1.1.1 Beleidsdoel: Gemeente Texel zelfstandig houden 

1.1.1.1 Texel naar een regiegemeente transformeren 

Prestatie Uitvoering van de in 2012 vastgestelde nota “regie- naar een slagvaardige organisatie”. 

Resultaat Vanuit de uitvoering van de nota is, op basis van de in 2013 vastgestelde teamplannen, een 

herplaatsingsprocedure uitgevoerd. In 2014 zijn de medewerkers herplaatst in de nieuwe functies 

van de gewijzigde organisatie. 

1.1.2 Beleidsdoel: Integer, transparant en daadkrachtig besturen 

1.1.2.1 Integriteitbeleid uitvoeren 

Prestatie Actiepunten van het in 2011 vastgestelde integriteitsbeleid uitvoeren. 

Resultaat Blijvende aandacht voor het onderwerp integriteit binnen bestuurlijk en ambtelijk handelen. 

Prestatie Het integriteitsbeleid op basis van geformuleerde actiepunten uitvoeren, jaarlijks evalueren en 

verantwoorden in het jaarverslag integriteit. Hierbij stelt het college de actiepunten voor het 

komende jaar vast. 

Resultaat Het jaarverslag 2013 werd in de raadsvergadering van maart 2014 door het college aan de raad 

aangeboden. Het jaarverslag integriteit 2014 is geagendeerd voor de raadsvergadering van maart 

2015. In de jaarverslagen zijn de actiepunten voor het daaropvolgende jaar benoemd. 

Prestatie Aandacht besteden aan de gedragscode voor politieke ambtsdragers. 

Resultaat Raadsleden en collegeleden hebben de gedragscode voor politieke ambtsdragers ontvangen bij 

installatie en hebben de eed of belofte afgelegd. Op 25 november 2014 heeft een eerste 

bijeenkomst plaatsgevonden voor politieke ambtsdragers die in het teken stond van integriteit en 

omgaan met de daaraan verbonden dilemma’s. 

1.1.2.2 Digitale dienstverlening uitbreiden 

Prestatie Het zaaksysteem Mozard invoeren voor Wabo, subsidies, bezwaar, raadsvragen, interne processen, 

klachten, bezwaar en beroep en het bestuurlijk proces. 

Resultaat 2014 was het eerste jaar waarin de hele organisatie zaakgericht werkte. Vrijwel alle 

werkprocessen zijn ondergebracht in het zaaksysteem.  

Prestatie Klanten kunnen online voortgang van een aanvraag (de zaak) volgen. 

Resultaat Voor subsidies, wabo, evenementenvergunning kan de klant via een eigen zaakpagina de aanvraag 

volgen, aanvullende stukken versturen en het besluit terugvinden. 

Prestatie Tussen klanten en gemeente wordt digitaal gecommuniceerd. 

Resultaat Voor de wabo en de evenementenvergunning werd er in 2014 volledig digitaal gewerkt, waaronder 

ook digitaal gecommuniceerd met de klant.  

Prestatie De gemeentewinkel werkt met Mozard. 

Resultaat In 2014 is gestart met de technische inrichting van Mozard voor de gemeentewinkel. Het 

onderdeel terugbelnotities is volledig operationeel.  

1.1.2.3 Bezwaarschriften zorgvuldig, binnen de termijn afhandelen 

Prestatie Het overgrote deel ( %) van de bezwaarschriften zorgvuldig en tijdig afhandelen. 

Resultaat 75% van de bezwaarschriften is zorgvuldig en tijdig afgehandeld.  
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1.1.2.4 Inzet op afhandeling bezwaarschriften via pre-mediation 

Prestatie Waar mogelijk worden bezwaarschriften “buiten rechte” afgedaan. 

Resultaat Bij beoordeling van bezwaarschrift wordt bekeken of deze voor een informele aanpak in 

aanmerking komt. 35% van de bezwaarschriften zijn in 2014 via de informele aanpak afgehandeld.  

Prestatie In overleg met betrokkenen zoeken naar alternatieve conflictoplossing door pre-mediation. 

Resultaat In 35% van de bezwaarschriften werd via een informele aanpak afgehandeld. 

Prestatie Als pre-mediation niet mogelijk is wordt de commissie bezwaarschriften ingeschakeld. 

Resultaat Als pre-mediation niet mogelijk is alsnog het bezwaarschrift formeel behandeld. 

1.1.2.5 Zorgvuldige behandeling van de klachten 

Prestatie De klachtenregeling is goed bekend en laagdrempelig. 

Resultaat Via de website is de klachtenregeling voor iedereen in te zien en kan een klacht of melding 

worden gedaan. Ook per mail of mondeling worden klachten aangenomen. 

Prestatie Er wordt in een vroeg stadium contact met de klager opgenomen. 

Resultaat Klagers worden zo snel mogelijk persoonlijk benaderd over hun klacht. 

Prestatie Alle klachten worden binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. 

Resultaat In 2014 werd 65% binnen de termijn van 6 weken afgehandeld. 

Prestatie Na afhandeling van de klacht worden procedures en werkwijzen, waar nodig, aangepast zodat van 

de klacht geleerd wordt. 

Resultaat Binnen het team worden de klachten besproken. 

1.1.2.6 Beleid: Actueel en vindbaar 

Prestatie Beleidsdoelen, beleidsregels en beleidsnota’s zijn zo geschreven dat iedereen de reikwijdte kan 

overzien en men kan vinden welk beleid en welke regels er in onze gemeente gelden. 

Resultaat De stukken zijn dusdanig opgesteld dat de reikwijdte duidelijk is omschreven. De stukken zijn op 

de gemeentelijke website terug te vinden.  

Prestatie Wijzigingen in eerder vastgestelde beleidsnotities, beleidsvisie of beleidsnota’s worden direct 

verwerkt in de oorspronkelijke nota, visie of notitie. 

Resultaat Wijzigingen worden verwerkt in de stukken.  

Prestatie College draagt er zorg voor dat beleidsstukken goed vindbaar zijn op de website en actueel zijn. 

Resultaat Er is 1 webredacteur aangesteld voor het plaatsen van de beleidsstukken op de website. Er is een 

eigen webadres aangemaakt voor de beleidsstukken als directe toegang: www.texel.nl/beleid 

1.1.2.7 Rapportage aan de raad aanpassen aan nieuwe structuur volgens doelenboom 

Prestatie De volledige doelenboom is opgenomen in de kadernota 2014-2017. 

Resultaat In de planning en control stukken is de volledige doelenboom opgenomen. 

1.1.2.8 Optimaliseren van de kwaliteit van de raadsvoorstellen 

Prestatie De kwaliteit van de raadsvoorstellen wordt geoptimaliseerd en gemonitord. 

Resultaat Dit is een continu punt van aandacht. 

1.1.2.9 In burgerinitiatieven participeren 

Prestatie Bij ingediende burgerinitiatieven in gesprek gegaan met de samenleving en maatwerk toepassen. 

Resultaat Hier wordt gehoor aan gegeven.  

1.1.3 Beleidsdoel Op taakvelden met andere instellingen samenwerken 

1.1.3.1 Met Waddeneilanden samenwerken 

Prestatie Optimaal inzetten op een gelijkwaardige samenwerking met VAST (Vlieland, Ameland, 

Schiermonnikoog, Terschelling) 

Resultaat Texel is per 2014 toegetreden tot Gemeenschappelijke Regeling ‘De Waddeneilanden’. 

Prestatie Een delegatie van de raad van Texel en van de Eilander Raad werkt een voorstel uit voor de 

verdere samenwerking. 

Resultaat Afgerond in 2013, heeft geleid tot toetreding. 
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1.1.3.2 In regioverband samenwerken 

Prestatie Samenwerken met regiogemeenten. 

Resultaat De gemeente Texel werkt samen met gemeenten in de kop van Noord Holland Noord 

Prestatie Samenwerken met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) milieu. 

Resultaat De gemeente Texel werkt samen met de Regionale Uitvoerings Dienst op het gebied van milieu. 

Dit is een doorlopend proces.  

Prestatie Samenwerken met de GGD.  

Resultaat De gemeente Texel werkt samen met de GGD, is een doorlopend proces. 

Prestatie Samenwerken met de Intergemeentelijke Sociale dienst. 

Resultaat De gemeente Texel heeft in 2014 samengewerkt met de Intergemeentelijke Sociale dienst. Per 1 

januari 2015 is deze dienst ondergebracht bij het gemeentelijk sociale team.  

Prestatie Samenwerken met de Veiligheidsregio. 

Resultaat Texel werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling samen met de Veiligheidsregio NHN 

1.1.3.3 Op het gebied van inkoop en aanbesteding samenwerken  

Prestatie Samenwerken met gemeenten uit de Kop van Noord-Holland of met inkoopbureaus voor inkoop en 

aanbesteding. Onderzoeken welke samenwerkingsvorm het best past bij de gemeente Texel. 

Resultaat Eind 2014 is de bestaande samenwerking met de gemeente Schagen gestopt in verband met de 

aanbestedingen in het kader van het sociaal domein. Bij Schagen was er geen ruimte meer om 

samen te werken met onze gemeente. Met de gemeente Den Helder zijn in 2014/2015 nieuwe 

afspraken gemaakt voor samenwerking op het gebied van inkoop. Een structurele oplossing is er 

nog niet.  

Prestatie De inkoopactiviteiten professionaliseren door toepassen van standaardwerkwijzen, eenduidige 

procedures, richtlijnen en hulpmiddelen. 

Resultaat De gemeentelijke procedures, regelgeving etc. zijn eenduidig en aangepast aan de bestaande wet 

en regelgeving.  

1.1.4 Beleidsdoel Representatieve werkzaamheden 

1.1.4.1 Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren 

Prestatie Een MOK herdenking op 6 april 2014 organiseren. 

Resultaat Deze herdenking is georganiseerd door de commandant van de Joost Dourleinkazerne, gemeente 

ondersteunt bij organisatie 

Prestatie Dodenherdenking op 4 mei 2014 organiseren. 

Resultaat De Dodenherdenking is op 4 mei gehouden op de gebruikelijke manier 

Prestatie Het 4 en 5 mei comité ondersteunen. 

Resultaat Het 4 en 5 mei comité is ondersteund 

Prestatie Adopteer een (oorlogs)monument organiseren. 

Resultaat Deze bijeenkomst is georganiseerd op de gebruikelijke manier op 24 april 2014. 

1.1.4.2 Lustrumactiviteiten 4/5 mei organiseren 

Prestatie Voorbereidingen treffen voor festiviteiten rond het lustrum van de 4/5 mei herdenking in 2015. 

Resultaat De voorbereidingen zijn getroffen, in 2015 wordt op 4, 5 en 20 mei herdenking/bevrijding gevierd. 

Prestatie Per dorp een budget beschikbaar stellen voor de dorpscommissies voor lokale festiviteiten. 

Resultaat Er is geen budget per dorp beschikbaar gesteld. Dit bedrag is beschikbaar voor het Comité 20 mei 

2015 dat op 20 mei viert dat Texel 70 jaar geleden door de Canadezen is bevrijd. 

1.1.4.3 Onderscheidingen faciliteren 

Prestatie Voorstellen voor onderscheidingen faciliteren. 

Resultaat De ingediende voorstellen zijn tijdig en juist verwerkt. 

Prestatie Aanvragen voor onderscheidingen begeleiden. 

Resultaat De aanvragen zijn tijdig afgehandeld en afdoende begeleid. 

Prestatie Uitreikingen van onderscheidingen organiseren. 

Resultaat De onderscheidingen zijn op een feestelijke manier uitgereikt bij de Algemene Gelegenheid en bij 

Bijzondere Gelegenheden. 
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1.1.4.4 De gemeente representeren 

Prestatie Advisering bij representatieve taken van de gemeente. 

Resultaat Waar nodig heeft advisering plaatsgevonden (bijvoorbeeld werkbezoek Koning Willem Alexander). 

Prestatie Organiseren van ontvangsten en bezoeken. 

Resultaat Ontvangsten en bezoeken zijn georganiseerd volgens de gangbare normen van de gemeente. 

Prestatie Zorgen voor representatieve geschenken. 

Resultaat De gemeente beschikt steeds over een representatief assortiment in wisselende prijsklassen. 

1.1.4.5 Feestelijkheden rond 600 jaar stadsrechten organiseren 

Prestatie Voorbereidingen treffen voor festiviteiten rond de viering van 600 jaar stadsrechten op 26 maart 

2015. 

Resultaat Begin 2014 is, in overleg met het maatschappelijk middenveld, de Stichting Texel 600 jaar Stad! 

opgericht die de viering voor 2015 gaat organiseren. 

Prestatie Organiseren van feestelijkheden. 

Resultaat Het doel van de stichting is het organiseren van festiviteiten in het kader van, voor en door de 

Texelse bevolking en hun gasten. De betrokkenheid van de Texelaars met de festiviteiten zal de 

samenhang tussen de dorpen en de saamhorigheid in de dorpen verhogen. De start van de 

festiviteiten zal op 26, 27 en 28 maart 2015 zijn en de slotmanifestatie op 16 en 17 december. 

Prestatie Per dorp een budget voor lokale festiviteiten beschikbaar stellen. 

Resultaat Elk dorp heeft een eigen budget voor het organiseren van activiteiten. Een aantal activiteiten 

komt in elk dorp terug, sommigen zijn per dorp uniek. Dit wordt in overleg met de dorpscommissie 

bepaald. 

1.1.4.6 Juridische kwaliteitszorg 

Prestatie In kaart brengen van juridische risico’s. 

Resultaat De juridische risico’s zijn in ieder advies helder verwoord.  

Prestatie Beheersbaar maken van juridische risico’s. 

Resultaat De juridische risico’s worden beheersbaar gemaakt door het treffen van passende maatregelen. 

Deze maatregelen zijn in het advies opgenomen. 

 

1.2        Maatschappelijk doel Een veilige gemeente creëren en behouden 

1.2.1 Beleidsdoel Openbare orde en veiligheid garanderen 

1.2.1.1 Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken 

Prestatie Voeren van driehoeksoverleg, politie-overleg, periodiek horeca-overleg, taxi-overleg en 

zomeroverleg. 

Resultaat Netwerk op orde houden, integrale aanpak door goed samen te werken. 

Prestatie Inhuren van dorpswachten. 

Resultaat In De Koog en Den Burg ingezet in 2014. Contract loopt tot en met 2015. 

Prestatie Voorbereiden van sociale veiligheid en leefbaarheid toeristenseizoen. 

Resultaat Inzet zomerpolitie en dorpswachten. Extra overleg met verschillende partijen.  

1.2.1.2 Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren 

Prestatie Beheren van aangespoelde voorwerken. 

Resultaat Zaken veilig gesteld en onder beheer gesteld om verder schade te voorkomen. 

Prestatie Terugbezorgen van aangespoelde voorwerpen. 

Resultaat De eigenaar in kennis gesteld dat de zaak gevonden is en tegen betaling van de gemaakte kosten 

de zaak terug kan krijgen. 

1.2.1.3 Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen 

Prestatie Zie hiervoor programma 6.3.3.3. 
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1.2.1.4 Aan eisen Veiligheidsregio voldoen 

Prestatie Zorgen dat de nieuwe organisatie Den Helder-Texel aan de eisen van de veiligheidswet voldoet. 

Resultaat De samengevoegde brandweer organisatie is ingericht volgens het organisatieplan. In het 

organisatieplan waren de uitgangspunten benoemd waaraan de organisatie moet voldoen. 

1.2.1.5 Huidig niveau van maatschappelijke veiligheid behouden 

Prestatie Samen met Den Helder een nieuw en praktisch auditsysteem bedenken. 

Resultaat Uitgangspunt van de samengevoegde organisatie was voldoen aan de normen van de NVBR 

(Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding). Beide korpsen scoorden niet op 

alle onderdelen een voldoende. Met de aanstaande regionalisering is er in samenwerking met de 

regionale organisatie voor gekozen om geen auditsysteem meer op te zetten maar te gaan bouwen 

aan de regionale organisatie. 

1.2.2 Beleidsdoel De gemeente Texel beschikt over een efficiënte brandweerorganisatie 

1.2.2.1 Een slagvaardige brandweerorganisatie behouden 

Prestatie Den Helder en Texel zijn voor de koude taken per 1 maart 2013 samengevoegd waardoor in Den 

Helder een ondersteunend bureau voor deze taken ontstaat. 

Resultaat Op basis van het organisatieplan zijn o.a. de managementtaken, opleiden&oefenen en de 

administratie samengevoegd. Op basis van het organisatieplan is de standplaats Den Helder 

geworden.  

1.2.2.2 Een goed opgeleid en geoefend brandweercorps waarborgen 

Prestatie De beleidsnota opleiden en oefenen brandweer (Boob) wordt in 2013 geëvalueerd. 

Resultaat De beleidsnota is in 2010 vastgesteld op basis van een aantal jaarschijven. Planning was om de 

nota in 2013 te evalueren om te bezien of de doelen gehaald waren, maar ook om te evalueren of 

er voldoende menskracht en middelen beschikbaar waren. Door de samenvoeging met Den Helder 

heeft er geen evaluatie plaatsgevonden maar is er geanticipeerd op de toekomstige regionale 

organisatie. De beroepsmedewerkers hebben deels preparatietaken van Texel overgenomen en 

ook het (realistisch) oefenen gezamenlijk opgepakt. 

Prestatie Door goed opleiden en oefenen is de repressie kwaliteit geborgd. 

Resultaat De brandweer van Texel volgt de regionale opleidingen. Opgave van medewerkers vindt plaats op 

basis van noodzaak en geschiktheid. Op basis van PDCA (Plan Do Check Act) vindt er tijdens de 

opleiding terugkoppeling plaats. Hiermee is de kwaliteit geborgd. De kwaliteit van het oefenen 

behoeft nog enige aandacht. Hier wordt hard aan gewerkt is samenwerking met de regionale 

organisatie. Een regionaal oefenprogramma is ontwikkeld en moet hiervoor de basis worden.  

1.2.2.3 Brandweer regionaliseren 

Prestatie Per 1 januari 2014 is de gemeentelijke brandweer op basis van de Wet Veiligheidsregio overgegaan 

in 1 regionaal korps. 

Resultaat Hierbij is een nuancering aangebracht. De lokale commandanten zijn op die datum onder leiding 

van de regionale commandant gekomen maar bleven nog wel in lokale dienst. Dit geldt eveneens 

voor de overige beroeps- en vrijwillige medewerkers. Al het brandweerpersoneel is per 1 januari 

2015 in dienst getreden van de veiligheidsregio.  

Prestatie Per 1 januari 2015 treedt fase 2 in werking en gaat de gemeentelijke begroting over naar de regio. 

Resultaat Deze fase is conform de planning uitgevoerd. 

Prestatie Het voornemen is om de kosten van de verplichte regionalisering te verdelen volgens een verdeel-

sleutel die gebaseerd is op de bijdrage OOV (openbare orde & veiligheid).Daarnaast wordt ook 

overwogen om voor de overgangskosten naar regionalisering deze verdeelsleutel toe te passen. 

Resultaat In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) zal hierover nog een definitief besluit moeten 

worden genomen.  

Prestatie Niet uit te sluiten valt dat van Texel bij toetreding een beter dekkingspercentage zal worden 

verlangd dan het huidige (thans 13%). Daar zijn extra investeringen voor nodig, gericht op De 

Koog. 

Resultaat Naar aanleiding van het (repressief)dekkingsplan 2013 is er in samenwerking met een aantal 

korpsleden een verbeterplan opgesteld. In eerste instantie is de aandacht gericht op De Koog. In 

een later stadium is er voor gekozen om bijvoorbeeld geen extra kazerne te bouwen in De Koog, 

maar de verbetering vanuit de bestaande kazernes in Den Burg en De Cocksdorp te organiseren.  
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Prestatie De mogelijkheid van de aanschaf van een Snel Interventievoertuig (SIV) in De Koog onderzoeken en 

hier de stalling en personele bezetting bij betrekken. 

Resultaat Deze mogelijkheid is onderzocht, maar zoals hierboven aangegeven is er niet voor gekozen. De 

kosten van het voertuig en de personele bezetting zijn onderdeel van het verbeterplan repressieve 

dekking. De verbetermaatregelen zullen in 2015 verder afgerond en ingevoerd worden.  

 

1.3        Maatschappelijk doel Een gezonde financiële positie behouden 

1.3.1 Beleidsdoel Een structureel sluitende begroting behouden 

1.3.1.1 Leges en belastingen trendmatig verhogen 

Prestatie Bezuinigingen gaan voor verhoging van de lokale lasten. 

Resultaat Voor het begrotingsjaar 2014 zijn geen voorstellen gedaan voor extra verhogingen van de lokale 

lasten, anders dan trendmatig. 

Prestatie Kostendekking blijft uitgangspunt. 

Resultaat Een kostendoorrekening op basis van de nieuwe cijfers GRP, heeft geleid tot een substantiële 

verlaging van de Rioolrechten in 2014.  

1.3.1.2 De leges en rechten zijn kostendekken 

Prestatie Er is sprake van een economische verantwoorde kostentoerekening. 

Resultaat De wijze van kostentoerekening is niet veranderd en blijft economisch verantwoord. 

1.3.2 Beleidsdoel Financieel risicomanagement inventariseren 

1.3.2.1 Risico’s voor de gemeente Texel inventariseren 

Prestatie Risicomanagement uitwerken en een risicoprofiel opstellen waarin alle risico’s genoemd en 

gekwantificeerd worden. Budget (€10.000) is beschikbaar voor inventarisatie en interviews door 

middel van externe expertise. 

Resultaat In 2014 zijn voorbereidingen gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van beleid op het gebied 

van risicomanagement. Besluitvorming daarover in 2e kwartaal 2015. Na de besluitvorming over 

het beleid volgt een meerjarig implementatietraject. 

  



 

26/181 

 

B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

1 Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid 2014  

Lasten            (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Bestuursorganen 1.163 1.155 1.155 1.242 

Kwaliteitszorg 149 218 218 184 

E-gem 10 13 13 19 

Bestuursondersteuning 2.061 1.960 2.555 2.737 

Rechtsbescherming 304 301 301 327 

Voorlichting, promotie en representatie 440 212 222 315 

Burgerzaken 498 511 561 668 

Verkiezingen 4 45 58 75 

Gewestelijke samenwerking 106 220 220 200 

Ondersteuning raad 542 642 645 437 

Brandweer en rampenbestrijding 1.711 1.647 1.748 1.566 

Openbare orde en veiligheid 465 495 420 660 

Mediabeleid 19 18 18 19 

Statushouders 81 79 79 46 

Leningen en beleggingen 215 122 393 377 

Algemene baten en lasten 1.697 355 552 803 

Belastingen en rechten 391 499 503 303 

Saldo kostenplaatsen 4.914 403 6.142 6.353 

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)  14.772 8.895 15.802 16.329 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

E-gem 37 37 37 37 

Bestuursondersteuning 0 0 345 361 

Rechtsbescherming 0 0 0 0 

Burgerzaken 198 220 194 234 

Verkiezingen 0 0 0 0 

Ondersteuning raad 0 0 0 1 

Brandweer en rampenbestrijding 167 85 132 120 

Openbare orde en veiligheid 67 62 62 62 

Statushouders 8 64 64 29 

Leningen en beleggingen 1.307 843 1.262 1.231 

Algemene uitkering 16.126 16.803 16.591 16.822 

Algemene baten en lasten 1.123 0 426 705 

Belastingen en rechten 6.792 6.536 6.771 6.976 

Saldo kostenplaatsen 6.470 81 5.584 5.523 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves) 32.294 24.731 31.469 32.099 

Saldo programma 1 17.522 15.836 15.667 15.769 

 

Rekeningresultaat programma 1 (verschil begroting – rekening)   € 103 Voordeel 
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Analyse     (bedragen x € 1.000) 

001.0 Bestuursorganen   €       87 nadeel 

Wachtgelden en pensioenen wethouders  

Nadeel wordt veroorzaakt door aanvulling voorziening pensioenen 

voormalige wethouders  

door verhoging AOW leeftijd, verlaging rekenrente, hogere 

levensverwachtingen en inflatiecorrectie omdat uitkering op latere 

leeftijd plaatsvindt (-116). Daarnaast is er een voordeel op wachtgelden 

(53).  

€ 63 nadeel   

Studiekosten 

In 2014 gefinancierd door het organisatiebrede opleidingsbudget. Zie 

overschot op opleidingen onder verantwoording van functie 960.0 saldo 

kostenplaatsen. 

€ 18 nadeel   

Overige oorzaken < € 10 € 6 nadeel   
 

001.4 Kwaliteitszorg   €       34 voordeel 

Uren organisatie € 34 voordeel   
 

001.5 E-gem   €        6 nadeel 

Conform audit herinspectie basisadministratie adressen en gebouwen 

noodzakelijk. Uitgevoerd en geslaagd.   

€ 4 nadeel   

Uren organisatie  € 2 nadeel   
 

002.0 Bestuursondersteuning   €      164 nadeel 

Diverse projecten  

(Ruimite voor economie (5) voorstel tot overheveling, niet begrote 

uitgaven voorbereiding grondexploitatie Den Burg Zuid (-11), Lucht- en 

cycloramafotos (8), basisregistratie grootschalige topografie (4), 

zeehondenvirus (-4), egalisatie wko osg en gemeentehuis (15). 

€ 17 voordeel   

Inhuur externe expertise  € 16 voordeel   

Kapitaallasten  

Voordeel heeft betrekking op beschikbaar gesteld krediet voor 

basisregistratie grootschalige topografie. Wordt in 2015 aangeschaft.  

€ 43 voordeel   

Uren organisatie 

(Voornamelijk verschuiving geschreven uren van ondersteuning raad 

naar ondersteuning college). 

€ 243 nadeel   

Overige oorzaken < € 10 € 3 voordeel   
 

002.3 Rechtsbescherming   €      26 nadeel 

Commissie bezwaar en beroep € 4 voordeel   

Rechtskundige advisering 

Griffie- en proceskosten en advocaatkosten voor o.a. Landsbanki 

€ 16 nadeel   

Uren organisatie € 14 nadeel   
 

002.8 Voorlichting, promotie en representatie   €       93 nadeel 

Communicatiebeleid en advertenties  € 12 nadeel   

Representatie € 3 nadeel   

Uren organisatie € 78 nadeel   
 

003.0 Burgerzaken   €       67 nadeel 

Huwelijken/burgerlijke stand € 12 nadeel   

Reisdocumenten (saldo leges/aankoop documenten) €  9 voordeel   

Lijkschouw  €  5 nadeel   

Uren organisatie € 58 nadeel   

Overige oorzaken < € 10 € 1 nadeel   
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Analyse     (bedragen x € 1.000) 

003.4 Verkiezingen   €             17 nadeel 

Uren organisatie € 17 nadeel   
 

005.0 Gewestelijke samenwerking   € 20 voordeel 

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen  

Saldo voordeel afrekening 2013 en nadeel 2011/2012  

€  10 voordeel   

Uren organisatie € 10 voordeel   
 

006.0 Ondersteuning raad   € 208 voordeel 

Rekenkamer € 6 voordeel   

Ondersteuning commissieleden (presentiegelden) €  5 nadeel   

Uren organisatie 

(Voornamelijk verschuiving geschreven uren van ondersteuning raad 

naar ondersteuning college). 

€ 207 voordeel   

 

120.0 Brandweer en rampenbestrijding   € 169 voordeel 

Brandweer algemeen 

Overschot structureel budget “been bijtrekken ”regionalisering 

brandweer. Dit budget is vanaf 2015 onderdeel van de jaarlijkse 

bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN. 

€ 90 voordeel   

Vergoedingen bij oefeningen, opleidingen en brand en hulpverlening € 22  voordeel   

Huisvesting kazernes De Cocksdorp en Den Burg 

Doorberekende afschrijving overgedragen kazernes Veiligheidsregio 

verschil lineair/annuïteit (-40), overige (8) 

€ 32  nadeel   

Wagenpark €  16 voordeel   

Communicatie € 16  nadeel   

Gereedschap € 17  nadeel   

Realistisch oefenen € 12 voordeel   

C-2000 € 8 voordeel   

Repressie (vergoedingen) € 24  nadeel   

Rampenbestrijding € 4  nadeel   

Kapitaallasten  

(Uitstel investeringen brandputten en vervanging blusvoertuig TS 647) 

€ 35 voordeel   

Uren organisatie € 84 voordeel   

Verrekeningen € 2  nadeel   

Overige oorzaken < € 10 € 3  nadeel   
 

140.0 Openbare orde en veiligheid   € 240 nadeel 

Uitvoering bijzondere wetten 

Voornamelijk minder inkomsten leges drank & horeca 

€ 10 nadeel   

Opvang zwerfdieren € 6 nadeel   

Handhaving 

Intrekken dwangsom 

€ 6 nadeel   

Uren organisatie € 218 nadeel   
 

580.0 Mediabeleid   €               1 nadeel 

Uren organisatie € 1 nadeel   
 

621.0 Statushouders   € 2 nadeel 

Opvang asielzoekers  € 1 nadeel   

Uren organisatie € 1 nadeel   
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Analyse     (bedragen x € 1.000) 

911.0 Leningen en beleggingen   € 15 nadeel 

Saldo erfpachtcomplex, vooral als gevolg lagere kosten aanpassing 

gasopslagterrein 

€ 39 voordeel   

Dividenden  € 4 nadeel   

Kapitaallasten  € 9 nadeel   

Uren organisatie € 3 nadeel   

Verrekeningen € 37 nadeel   

Overige oorzaken < € 10 € 1 nadeel   
 

921.0 Algemene uitkering   231 voordeel 

Mutatie algemene uitkering 

Voordeel als gevolg van afrekening voorgaande jaren (131) en 

aanpassingen na septembercirculaire (100). 

€ 231 voordeel   

 

922.0 Algemene baten en lasten    € 27 voordeel 

Saldi niet in exploitatie genomen gronden  

Administratieve verwerking boekwaarde Koogerhoop -68 nadeel; 

opbrengst verkopen openbaar groen 10 voordeel. 

€  58 nadeel   

Onvoorzien 

In 2014 is geen gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde budget 

onvoorziene uitgaven. 

€ 33 voordeel   

Voormalig personeel en seniorenbeleid €  13 nadeel   

Saldo aan- en verkoop uren € 5 voordeel   

Bijzondere baten 

Afrekening provincie N9 Koedijk – De Stolpen (19), BTW correctie (8), 

overname I-pads (1) en voordeel afrekening vordering Landsbanki 

waarvan 100 beschikbaar is gesteld voor ijspegels en het restant (24) in 

rekeningresultaat is meegenomen. 

€ 52 voordeel   

Kapitaallasten 

Afboeken geactiveerde kosten sloop – openbare basis school Oudeschild. 

Is in het verleden blijven staan.  

€ 42 nadeel   

Uren organisatie € 20 nadeel   

Verrekeningen € 70 voordeel   
 

930.0 Belastingen en rechten   € 405 voordeel 

Taxaties woningen 

Minder inhuur noodzakelijk geweest. 

€ 49 voordeel   

Opbrengst onroerende zaak belasting 

Wordt veroorzaakt door een andere wijze van waarderen van 

bungalowparken en een rechterlijke uitspraak voor de definitie van 

verzorgingstehuizen. 

€  19  nadeel   

Opbrengst woonforensenbelasting € 5 voordeel   

Opbrengst toeristenbelasting  

Meer overnachtingen dan verwacht. 
€ 213 voordeel   

Opbrengst precariorechten € 6 voordeel   

Uren organisatie € 141 voordeel   

Verrekeningen € 10 voordeel   
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Analyse     (bedragen x € 1.000) 

960.0 Saldo kostenplaatsen    € 273 nadeel 

Niet gerealiseerde bezuiniging rationeel gebouwenbeheer. € 50 nadeel   

Salarissen personeel en bestuur  

De onderuitputting van begrote salarislasten komt voort vanuit een 

restrictief beleid, in het kader van de uitgevoerde reorganisatie 2014, 

ten behoeve van vervulling van vacatures. In veel gevallen is gewenste 

personeelsinzet gerealiseerd door middel van collegiale inzet.  

€  201  voordeel   

Vervanging wegens ziekte  

Hetzelfde als voor salarissen personeel geldt ook voor de vervanging 

tijdens ziekte. Restrictief beleid en, collegiale inzet.  

€ 50 voordeel   

Huisvesting gemeentehuis  

Voornamelijk schoonhouden gebouw, inventaris en onderhoud. 

€ 38 voordeel   

Huisvesting gemeentewerken 

Voornamelijk schoonmaakkosten en nutsvoorzieningen.  

€ 25 nadeel   

Vervoer 

Exploitatiekosten reinigingswagens, vrachtwagens, opzichterswagens, 

kolkenzuigers en hoogwerkers lager door lagere brandstofprijzen. 

€ 40 voordeel   

Opleidingen personeel.  € 15 voordeel   

Arbeidsomstandigheden 

Gratificaties (- 20), personeelsactiviteiten (6), stagiaires (-2) 

bedrijfshulpverlening (1). 

€ 15 nadeel   

Werving & selectie en verplaatsingskosten 

Restrictief beleid voor vervulling van vacatures in het kader van de 

reorganisatie. 

€ 20 voordeel   

Financiën 

Oninbare vorderingen en aanmaningen en dwangbevelen (-16),  

WA-verzekering/risico’s (-8), accountant (18).  

€ 5 nadeel   

Centrale Publieksbalie en telefonie € 6 voordeel   

Huishoudelijke dienst € 6 nadeel   

Portokosten € 2 nadeel   

Inkoop kantoorartikelen € 6 voordeel   

Archief  

Dit budget is overgehouden op reguliere budget niet zijnde 

projectgelden.  

€ 15 voordeel   

Voordeel rente 

Saldo voordeel rente langlopende leningen en nadeel rente rekening 

courant.  

€ 25 voordeel   

Calculatieverschil € 14 voordeel   

Kadaster € 5 voordeel   

Egalisatie WKO  

Het gaat hier om een niet begrote onttrekking uit de 

bestemmingsreserve WKO. Zie hiervoor ook analyse beheerstaak 002.0. 

Per saldo geen invloed op het rekeningresultaat.  

€ 15 nadeel   

Kapitaallasten  

Voordeel heeft betrekking op de uitgestelde investeringen vervanging 

reinigingswagen en diverse investeringen automatisering. 

€ 92 voordeel   

Uren € 563 nadeel   

Verrekeningen € 124 nadeel   

Overige oorzaken < € 10 € 5 voordeel   
 

Totaal geanalyseerd programma 1 (verschil begroting – rekening)   € 103 Voordeel 
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Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Toenemende mobiliteit en parkeerdruk. 

 Meer ruimte voor fietsers en voetgangers. 

 Ontwikkelen mobiliteitsvisie 2014. 

 Pilot openbaar vervoer. 

Beleid 

 Verkeersveiligheidsplan (mei 2000) 

 Fietspadenplan (2001) 

 Nota wegbeheer (mei 2007) 

 Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)  

 Veilig en verlicht Texel (2012) 

 Knelpuntenanalyse mobiliteit (2012) 

  

http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=41275&f=4806bb479f63e5006fc8b5e88af8e7d9&attachment=0&c=37037
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/fietspaden_35657.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidregels-notas_42131/item/nota-wegbeheer_3733.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38339&f=9d105636d6efb5015ae70e883641d842&attachment=0&c=35215
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=34889&f=076790f094d07f3a9e68ff72588d8133&attachment=0&c=34067
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2.1        Maatschappelijk doel  Goed ingerichte openbare ruimte en reguleren van de         

                 mobiliteit 

2.1.1 Beleidsdoel Infrastructuur in stand houden 

2.1.1.1 Wegen onderhouden 

Prestatie Onderhoudsplannen voor wegen en straten opstellen en uitvoeren. 

Resultaat Er is een weginspectie uitgevoerd en basis van deze weginspectie wordt een onderhoudsplanning 

voor de komende 5 jaar gemaakt. Verwacht wordt dat de eindresultaten medio 2015 bekend zijn. 

Prestatie Nutsvoorzieningen beheren. 

Resultaat Met andere Kop (Noors-Hollandse) gemeenten zijn nieuwe afspraken op papier gezet voor wat 

betreft vergunningen- en aanleg van kabels en leidingen. 

Prestatie Openbare verlichting beheren.  

Resultaat De reguliere werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Prestatie Gladheid bestrijden. 

Resultaat Met de vervanging van een zoutstrooier is het materieel weer up to date. In 2015 wordt 

onderzocht of een gladheidmeldsysteem een ondersteuning kan zijn voor de gladheidwachters en 

chauffeurs.  

Prestatie Waterwegen schouwen. 

Resultaat Ook dit jaar is de schouw weer uitgevoerd. 

Prestatie Zorgen voor voldoende onderhouden straatmeubilair. 

Resultaat Met het extra geld dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, zit er een stijgende lijn in 

het onderhoud. 

2.1.1.2  Beheersprogramma bebording en bebakening vaststellen 

Prestatie Een beheerprogramma aanschaffen en implementeren voor het beheer van + 7.000 

verkeersborden, + 100 bewegwijzeringsmasten en het assortiment wegbebakening. 

Streven naar een vermindering van het aantal verkeersborden door een inventarisatie van de 

huidige bebording, controle van de wettelijke eisen, bepalen nut en noodzaak van de bebording 

en verwijderen van overbodige borden. 

Resultaat Saneringsplan bebording is opgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2015 en verder. 

2.1.1.3  Graskeienprogramma 2014-2020 vaststellen 

Prestatie In 1995 heeft de raad een programma voor het aanbrengen van graskeien vastgesteld, dit moet 

geactualiseerd worden. 

Door graskeien aan te brengen in bermen worden diverse smalle wegen in het buitengebied 

veiliger omdat passerend verkeer de berm dan beter kan gebruiken. 

Resultaat Een herijking van het graskeienprogramma vindt in 2015 plaats. 

2.1.1.4  Kunstwerken, duikers en beschoeiingen onderhouden 

Prestatie Het opstellen van een beheerprogramma voor onderdelen van de infrastructuur zoals bruggen en 

tunnels, duikers en beschoeiingen. 

Resultaat Het onderdeel bruggen en tunnels is gereed. Voor de onderdelen duikers en beschoeiingen vindt 

dit in 2015 plaats. 
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2.1.2 Beleidsdoel Openbare verlichting in stand houden 

2.1.2.1 Voor energiezuinige verlichting zorgen 

Prestatie Alleen daar verlichten waar het noodzakelijk is. 

Resultaat In 2014 is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd om de ov te laten functioneren. In 2014 heeft 

de aanbesteding verlichtingsplan plaatsgevonden. 

Prestatie Waar mogelijk actieve en passieve markering gebruiken. 

Resultaat In het uitvoeringsplan worden de kruispunten in het buitengebied voorzien van actieve en passieve 

markering. 

Prestatie Versterken van de kernwaarde ‘nachtelijke duisternis’. 

Resultaat Het verlichtingsplan komt in 2015 in uitvoering. 

2.1.3 Beleidsdoel  Mobiliteit reguleren 

2.1.3.1 Reguleren verkeer en bevorderen veiligheid 

Prestatie Het nemen van verkeersbesluiten. 

Resultaat In 2014 zijn diverse verkeersbesluiten genomen. 

Prestatie Verlenen van ontheffingen. 

Resultaat Niet van toepassing. 

Prestatie Onderhoud van verkeersborden. 

Resultaat Het reguliere onderhoudswerk heeft plaatsgevonden. 

Prestatie Openbare ruimte inrichten volgens het principe van ‘shared space’. 

Resultaat Bij de herinrichting van de Kikkertstraat zijn de principes van share space gehanteerd. 

2.1.3.2 ‘Kiss and ride’ bij de Thijsseschool 

Prestatie Verhogen van de verkeersveiligheid rond de Thijsseschool door te onderzoeken of een ‘Kiss and 

ride’ gerealiseerd kan worden rond het openbaar groen en/of het instellen van een 30 kilometer 

zone of herinrichting van het gebied waarbij de “kiss and ride””meegenomen zal worden. 

Resultaat Met de bewoners en andere betrokkenen is een plan gemaakt.  

2.1.3.3 Een goed functionerend openbaar vervoer 

Prestatie Bij de provincie aandringen op verbetering van het openbaar vervoer op Texel. 

Resultaat Dit is gebeurd en heeft geleid tot het starten van de OV-pilot. 

Prestatie Stimuleren van het openbaar vervoer door het starten van de OV-pilot. 

Resultaat De OV-pilot Texelhopper is gestart op 14 december 2014. 

2.1.3.4 Mobiliteitsvisie en actieprogramma vaststellen 

Prestatie De mobiliteitsvisie vaststellen, verfijnen en van een actieprogramma voorzien. 

Resultaat Het opstellen van de mobiliteitsvisie inclusief een actieprogramma heeft in 2014 plaatsgevonden. 

Het bestuurlijk proces zal op een later moment doorlopen worden. 

Prestatie Afhankelijk van de knelpuntenanalyse en gewenste diepgang van de mobiliteitsvisie externe 

expertise inhuren. 

Resultaat Er is op het gebied van de mogelijkheden van parkeren in relatie met het Texelvignet externe 

expertise ingehuurd. 

Prestatie De structurele meeropbrengst van parkeren inzetten voor de uitvoering van de mobiliteitsvisie. 

Resultaat Een en ander is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Deze heeft in 2014 niet 

plaatsgevonden. 
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2.1.3.5 Parkeerautomaten eventueel vervangen 

Prestatie Eventuele vervanging van parkeerautomaten is afhankelijk van de evaluatie van het 

parkeervignet. Als er voor gekozen wordt om parkeervignetten via de automaten te verstrekken 

wordt voorgesteld om stapsgewijs de (11) parkeerautomaten waarvan de economische en 

technische levensduur is verstreken te vervangen. 

Resultaat In afwachting van de besluitvorming over het mobiliteitsplan zijn de automaten nog niet 

vervangen. 

2.1.4 Beleidsdoel Wegen, voet- en fietspaden passen in het landschap 

2.1.4.1 Fietspaden moeten passen in het landschap 

Prestatie Bij de aanleg van nieuwe fietspaden zal in het mobiliteitsplan niet alleen gekeken worden naar 

infrastructurele aspecten van fietspaden maar ook naar de landschappelijke inpassing daarvan.  

Resultaat Dit onderdeel is opgenomen in de mobiliteitsvisie welke in 2014 is opgesteld maar nog niet 

bestuurlijk is vastgesteld. 

Prestatie Bij het ontwerpen van fietspaden rekening houden met het beheer en de exploitatiekosten. 

Resultaat Bij het ontwerpen is rekening gehouden met het beheer en de exploitatiekosten. 
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2014 

Lasten             (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Wegen, straten en pleinen 3.620 3.046 3.585 3.152 

Verkeer 281 259 526 564 

Parkeren 523 433 445 492 

Luchtvaartterreinen 7 7 7 7 

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)  4.431 3.745 4.563 4.215 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Wegen, straten en pleinen 477 142 350 373 

Verkeer 22 11 418 397 

Parkeren 1.341 1.290 1.309 1.424 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)  1.839 1.443 2.078 2.194 

Saldo programma 2 -2.592 -2.302 -2.485 -2.021 

 

Rekeningresultaat programma 2 (verschil begroting – rekening)   € 464 Voordeel 
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Analyse    (bedragen x € 1.000) 

210.0 Wegen, straten en pleinen   €     455 voordeel 

Onderhoud wegen rationeel beheer 

Voorstel tot overheveling van totaal 241 naar 2015 voor:  

- herstraten Ruyslaan en hertegelen voetpad De Koog (210) 

- bermverharding Postweg (20)  

- inspectie gemeentelijke kunstwerken (11). 

Na overheveling is er nog een voordeel van 85 door: 

- minder uitgaven op onderhoud wegen (39)  

- minderkosten herinrichting Molenstraat-KikkertstraaT(25) 

- rotonde Hogereind (21). 

€           326 voordeel  

Onderhoud wegen niet rationeel beheer 

Door stijging van de waterschapslasten is het budget overschreden  

(- 52). Budget verhogen via halfjaarsrapportage 2015. Daarnaast is er 

een overschrijding op onderhoud bermen en afwatering van (-17). 

€ 69 nadeel  

Nutsvoorzieningen € 9 nadeel  

Openbare verlichting 

Het nadeel is veroorzaakt door hogere kosten energieverbruik (-32) en 

lagere onderhoudskosten (8). 

Voorstel: reservering € 2.269 opdracht Adviesbureau Tauw, budget nodig 

voor contract. 

€ 24 nadeel  

Gladheidbestrijding 

Lagere kosten door zachte winter. 

€ 21 voordeel  

Schouwen van sloten  

Minder kosten uitbesteed werk. 

€ 15 voordeel  

Uren organisatie € 155 voordeel  

Kapitaallasten € 40 voordeel  

 

211.0  Verkeer   €           59 nadeel 

Opbrengst invalidenvergunning € 3 voordeel  

Verkeersborden € 3 voordeel  

Wegmarkering € 3 voordeel  

Infrastructurele maatregelingen SIGT € 23 voordeel  

Uren organisatie € 89 nadeel  

Kapitaalslasten € 2 nadeel  

 

214.0 Parkeren   € 68 59 voordeel 

Hogere opbrengst parkeermeters en parkeervignet 

Het voordeel ten opzichte van de begroting is conform raadsbesluit 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve mobiliteit (programma 7).  

€ 86 voordeel  

Uren organisatie € 18 nadeel  

 

Totaal geanalyseerd programma 2 (verschil begroting – rekening)   €        464 Voordeel 
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Programma 3 Economie 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Toerisme 

 Landelijke trend seizoensverbreding in de recreatiesector. 

 Verwachte toename van zorgtoerisme, dit biedt kansen voor Texel. 

 

 Landbouw 

 Afname aantal agrarische bedrijven. 

 Schaalvergroting. 

 Structurele verbreding, waaronder wordt verstaan: 

 Kamperen bij de boer 

 Verkoop streekproducten 

 Agrarisch natuur- en landschapbeheer 

 Zorg 

 Educatie. 

 

 Visserij / Haven 

 Quotering visserij. 

 Afname aantal visserijbedrijven. 

 Uitbreiding mosselzaad inzamelinstallaties (MZI) in de Waddenzee. 

 

 Economische activiteiten 

 Meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). 

 Er wordt een toename verwacht in de economische activiteiten rond duurzaamheid. 

 Aandacht voor daling beroepsbevolking. 

Beleid 

 Toerisme 

 Nota toerisme en recreatie (2003) 

 Natuur- en landschapsbeleidsplan (2003) 

 Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009) 

 Richting voor Economie, geef ruimte (2011) 

 Mooi Texel, meer toekomst (2012) 

  

http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/toerisme-en-recreatie_35559.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/natuur-en-landschapsbeleidsplan_35343.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/texel-proeftuin-en-andere-economische-kansen-richting-voor-economie_35467.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=35613&f=f807962b22e73beaf2cf0a12eb6fadfd&attachment=0&c=34359
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3.1        Maatschappelijk doel Een gezonde en brede economie voor werken,leven 

  en recreëren op Texel stimuleren. 

3.1.1 Beleidsdoel  Toerisme kwalitatief en kwantitatief op peil houden en inspelen 

op trends 

3.1.1.1 Beleid Recreatie en Toerisme actualiseren 

Prestatie Actualiseren van de nota recreatie en toerisme van 2003. 

Hiervoor gebruik maken van de kaderstellende notitie toerisme en recreatie “De Texelse Maat”, 

het provinciale project naar DNA van badplaatsen en de resultaten van de Internationale 

Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). De actualisatie in samenspraak met de sector opstellen. 

Resultaat Startnotitie voor aanpak is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De stuurgroep, bestaande 

uit gemeente, TOP, VVV, Stichting Kernwaarden is in januari 2015 bij elkaar geweest. De 

werkgroep is geformeerd. 

3.1.1.2  Begin 2014 zicht op zorgplaatsen 

Prestatie Een definitie van ‘toeristische zorgplaatsen’ vaststellen zodat ondernemers (en zorgtoeristen) 

weten waar ze aan toe zijn. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

Prestatie Een zorg planologisch onderzoek uitvoeren in het kader van de Wmo. 

Resultaat Door NIVEL is in 2014 onderzoek verricht. Actie is afgerond. Resultaten worden onderdeel van de 

nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

Prestatie De definitie van ‘toeristische zorgplaatsen’ integreren in de te actualiseren nota recreatie en 

toerisme. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

3.1.1.3  Aantal recreatieve slaapplaatsen maximaliseren 

Prestatie De status quo van ± 43.000 recreatieve slaapplaatsen op dit aantal maximaliseren. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

Prestatie Enige uitbreiding voor innovatieve projecten toestaan. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

Prestatie De sector uitdagen om zonder verdere verstening zorg te dragen voor economisch behoud en 

verbetering van de sector. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

Prestatie Hiervoor bestemmingsplantechnisch mogelijkheden bieden door categorieën verblijfs-accommo-

daties samen te voegen om omvorming naar een andere accommodatievorm te vergemakkelijken 

Resultaat In de recent vastgestelde bestemmingsplannen is dit al opgenomen. Afgerond. 

3.1.1.4 Waddenzee economisch benutten 

Prestatie Regionaal (Kop van Noord-Holland) initiatieven ontplooien om de Werelderfgoed status van de 

Waddenzee economisch te benutten. 

Resultaat Het toeristisch programma is gemaakt, maar nog niet gedeeld met de participanten. Wordt 

vervolgd. 

Prestatie Via strategische aanpak concrete projecten benoemen waarbij de regio, en Texel, beter op de 

kaart worden gezet. 

Resultaat Is vastgesteld van Verkenning haven Oudeschild. 

Prestatie Via de Waddeneilanden participeren in het platform dat plannen voorbereidt in het kader van 

afspraken Werelderfgoed en de promotie voor recreatie en toerisme. 

Resultaat In afwachting van acties Waddeneilanden. 
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3.1.1.5 Werkgelegenheid in de toeristische sector op huidige niveau handhaven en waar mogelijk te 

vergroten 

Prestatie De sectoren zorg en toerisme onderzoeken gezamenlijk of ze elkaar kunnen aanvullen en de 

werkgelegenheid kunnen stimuleren. 

Resultaat In 2015 wordt richting voor economie geëvalueerd. Dit actiepunt wordt dan ook in beeld gebracht 

en aangegeven of nieuw budget nodig is. Het eerder hiervoor beschikbaar gestelde bedrag van  

€ 5.000 is vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat 2014.  

Prestatie In het kader van de werkgelegenheid is een onderzoek gaande hoe thuiswerken en het nieuwe 

werken gepromoot kunnen worden met als nevendoel arbeidskrachten naar Texel te halen. 

Resultaat Particuliere initiatieven zijn gesteund. Verder blijft dit continue aandacht houden. 

Prestatie Inzetten op een betere afstemming van werk en opleiding door zowel op het gebied van VMBO en 

MBO vakgerichte studies op Texel te laten volgen. 

Resultaat Onderzoek naar scholing is gaande. Actie om jongeren voor Texel te behouden start in 2016. 

Prestatie Inzetten op verbreding in het toerisme en kwaliteitsverbetering van het toerisme kan de 

werkgelegenheid in de sector behouden blijven. 

Resultaat Wordt in 2016 opgepakt. 

Prestatie De gemeente faciliteert hierin door actualisatie van haar beleid. 

Resultaat Wordt in 2016 opgepakt. 

3.1.1.6 Zorgtoerisme stimuleren 

Prestatie Het definiëren van randvoorwaarden wordt integraal opgepakt bij de actualisatie van de nota 

Recreatie en Toerisme. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

Prestatie Met het vaststellen van deze randvoorwaarden en definities zorgtoerisme mogelijk maken en 

zowel kwalitatief als kwantitatief inspelen op deze toeristische trend. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

Prestatie Daadwerkelijke invulling van zorgtoerisme zal door particulier initiatief plaatsvinden. Huidige 

ondernemers kunnen binnen hun beschikbare capaciteit recreatieve slaapplaatsen inzetten voor 

toerisme met zorg. 

Resultaat Wordt onderdeel van de nota Recreatie en Toerisme. Zie 3.1.1. voor stand van zaken. 

3.1.2 Beleidsdoel  Landbouw op peil houden 

3.1.2.1 Agrarische bedrijvigheid zoveel mogelijk behouden 

Prestatie Clustervorming, specialisatie en differentiatie beleidsmatig niet in de weg staan om hierdoor 

zoveel mogelijk ondernemingen te behouden. 

Resultaat Clustervorming, specialisatie en differentiatie heeft in 2014 beleidsmatig niet in de weg gestaan 

voor ondernemingen. 

Prestatie Het uitgangspunt is om het landbouwareaal te behouden door de landbouwhoofdstructuur te 

beschermen. Bij onvermijdbare situaties wordt naar compensatie areaal gezocht. 

Resultaat Dit uitgangspunt is in 2014 gehanteerd. 

Prestatie Binnen de toepasselijke regelgeving en beleid worden voorwaarden geschapen om agrarische 

onderneming zo goed mogelijk te handhaven en te ontwikkelen. 

Resultaat Voor zover gelegen binnen gemeentelijke regelgeving en beleid is dit meegenomen. 

Prestatie Samen met de sector kan onderzocht worden hoe de effecten van de Milieu Effect Rapportage zo 

positief mogelijk voor ontwikkelingen toegepast kunnen worden. 

Resultaat Er vindt regelmatig overleg plaats tussen gemeente en agrarische sector. Op dit vlak hebben geen 

concrete maatregelen plaatsgevonden. 

Prestatie Zo mogelijk ondersteunen en faciliteren van groene en blauwe diensten door agrarische bedrijven. 

Resultaat Heeft in 2014 niet plaatsgevonden. 

Prestatie In overleg met de sector bepalen welk stappenplan gevolgd wordt en binnen welk tijdpad dit 

mogelijk is. 

Resultaat Er vindt regelmatig overleg plaats tussen gemeente en agrarische sector. Het stappenplan is geen 

specifiek onderwerp van gesprek geweest. 
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3.1.3 Beleidsdoel  Brede Economische activiteiten stimuleren 

3.1.3.1 Actiepunten uit “Richting voor economie” uitvoeren 

Prestatie De in 2011 vastgestelde beleidsnota “Richting voor Economie” verder uitwerken met het project 

“onderzoek naar niet ruimtelijke kernwaarden”. De resultaten van de Internationale Architectuur 

Biënnale Rotterdam (IABR) zijn input voor dit onderzoek. 

Resultaat Texel Principes in relatie tot kernwaarden zijn vastgesteld. Afgerond. 

Prestatie De in de beleidsnota vastgestelde projecten samen met het maatschappelijke middenkader te 

ontwikkelen en als gemeente te faciliteren. 

Resultaat Continu proces. Is gestart. 

Prestatie Er wordt ingezet op “Texel als proeftuin” voor natuur, water, duurzame energie en kennis 

Resultaat Continu proces. Is gestart. 

Prestatie Doel blijft om de werkgelegenheid op een breed terrein te behouden en te stimuleren met als 

hoofdpijlers de private zorg, private dienstverlening en kenniseconomie. 

Resultaat Continu proces. 

Prestatie Beschikbaar stellen van budget voor “stimulering economische projecten” waarmee particuliere 

initiatieven die binnen bestaand beleid en kadernota passen en waaraan ook andere partijen 

meefinancieren mogelijk maken. 

Resultaat Continu proces. Is gestart. 

Prestatie Werkgelegenheidsprojecten moeten samen met het maatschappelijk veld worden opgepakt 

Resultaat Continu proces. Is gestart. 

3.1.3.2 Regionale uitvoeringsagenda “De Kop Werkt!” uitvoeren 

Prestatie Samen met de 4 Kopgemeenten de uitvoeringsagenda met ruim 30 concrete projecten uitvoeren 

teneinde de regio economisch ruimtelijk een impuls te geven. 

Resultaat Gekozen is voor 4 bestuursopdrachten. Dit keuzebesluit is afgerond. Uitwerking van de 

bestuursopdrachten is in 2015en 2016. 

Prestatie Coördinatie van de monitoring van “De Kop Werkt!” om te kunnen oordelen of ingrepen ruimtelijk 

economisch effect hebben. 

Resultaat Coordinatie is overgedragen aan Den Helder. Texel participeert wel in de monitor. 

Prestatie Ten aanzien van het Waddenfonds voor de regio inzetten op een top 3 van regionale projecten die 

gezamenlijk worden ingediend. 

Resultaat Continu proces. Is deels gestart. Afstemming vanuit overheden is moeilijk, aangezien het 

grotendeels om particuliere initiatieven gaat. 

Prestatie Ten aanzien van de Werelderfgoed status inzetten op een strategische aanpak. 

Resultaat Het plaatsen van verwijzingsborden in de regio is afgerond. Binnen de regio thans niet meer een 

prioritair project. 

Prestatie Actief participeren in het verbreden van economische activiteiten van de havens in de regio. 

Resultaat Betreft een van de bestuursopdrachten. 

3.1.3.3 Meerwaarde Texelvignet vergroten 

Prestatie Samen met het bedrijfsleven plannen ontwikkelen om de toeristische meerwaarde van het 

Texelvignet te vergroten. 

Resultaat Deze actie vindt plaats na het vaststellen van het Mobiliteitsplan. 

Prestatie Meer Texelvignetten verkopen dan voorgaande jaren door het gebruiken van slimme 

distributiekanalen en het koppelen van toeristische meerwaarde aan het Texelvignet. 

Resultaat In 2014 zijn geen aanvullende activiteiten ondernomen. 
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3.1.3.4 Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan 

Prestatie Het vastgestelde beleid uitvoeren. 

Resultaat Continu proces. 

3.1.3.5 Werkgelegenheid in de private zorg- en dienstverlening stimuleren 

Prestatie Zie hiervoor bij 3.1.3.2. “De Kop Werkt!” 

3.1.3.6 De werkgelegenheid in de kenniswetenschappen stimuleren 

Prestatie Zie hiervoor bij 3.1.3.1. “Richting voor Economie” en 3.1.3.2. “De Kop Werkt!” 

3.1.4 Beleidsdoel  Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren 

3.1.4.1 Het opnemen van regels in bestemmingsplannen die het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan 

huis mogelijk maken 

Prestatie Deze regels worden opgenomen bij de actualisering van de bestemmingsplannen. 

Resultaat Het is nu een recht. Is afgerond. 

Prestatie Samen met ondernemers wordt ingezet op daadwerkelijk naar Texel halen van thuiswerkers. 

Resultaat Continu proces waarbij de gemeente faciliterend is. 

3.1.4.2 Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten 

Prestatie Herstructurering van het bedrijventerrein Oosterend in samenwerking met private partijen. 

Resultaat Continu proces. Wezenland wordt weer opgepakt. 

Prestatie Herstructurering en nieuwe ontwikkeling van het bedrijventerrein Oudeschild in samenwerking 

met private partijen. 

Resultaat Moet nog starten. 

Prestatie Herstructurering van het bedrijventerrein De Cocksdorp. 

Resultaat Moet nog starten. 

Prestatie Faciliteren van de ontwikkeling van de Groeneplaats, doorlopen van bestemmingsplanprocedure. 

Resultaat Bestemmingsplan is vastgesteld en in werking. 

3.1.4.3 Stimuleren dat jonge, technisch opgeleide VMBO’ers en MBO’ers zich op Texel zullen gaan vestigen 

Prestatie In overleg met verschillende sectoren voorwaarden scheppende mogelijkheden ontwikkelen om 

stageplaatsen op Texel te realiseren voor bouwtechnische-, installatietechnische- en onderhoud 

technische opleidingen. 

Resultaat Onderzoek is gaande. 

Prestatie De gemeente Texel blijft inzetten op het vestigen van dependances van (technische) 

opleidingsinstituten op Texel te stimuleren en stages voor deze leerlingen. 

Resultaat In uitvoering: maakt onderdeel uit van vervolg op de Notitie verbreding beroepsonderwijs op Texel 

(Doelenboom: 4.1.2.10). 

Prestatie Het college onderhoudt hiertoe contacten met beroepsopleidingen en onderwijsinstellingen voor 

de sectoren toerisme, zorg, landbouw en visserij en technische opleidingen. 

Resultaat In uitvoering: maakt onderdeel uit van vervolg op de Notitie verbreding beroepsonderwijs op Texel 

(Doelenboom: 4.1.2.10). 
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3.1.5 Beleidsdoel  Visserij/Haven behouden 

3.1.5.1 Een maritiem beleidsplan ontwikkelen 

Prestatie Een maritiem beleidsplan ontwikkelen om op eilandniveau met het maritiem beleidsplan te 

bepalen welk karakter welke haven heeft, opdat toekomstige ontwikkelingen hierop gebaseerd 

zijn. 

Resultaat Doorgeschoven naar 2016. 

Prestatie Het beleidsplan is tevens bedoeld om enerzijds onderscheidend te zijn ten opzichte van 

omringende havens( Den Oever, Den Helder, Harlingen, Terschelling en Lauwersoog)en anderzijds 

samen te werken met die omringende havens waarbij krachten gebundeld kunnen worden. 

Resultaat Doorgeschoven naar 2016. 

Prestatie Economische verbeteringen en versterking van werkgelegenheid staan hierbij voorop: Economische 

groei in harmonie. 

Resultaat Uitwerking Verkenning haven Oudeschild is gestart. 

3.1.5.2 Haven Oudeschild exploiteren 

Prestatie Realiseren van een economisch rendabele haven, gericht op instandhouding van de visserij, 

kleinschalig historisch medegebruik, kansen scheppen voor ondernemers en de haven aantrekkelijk 

maken en houden voor toerisme. 

Resultaat Uitwerking Verkenning haven Oudeschild is gestart. 

3.1.5.3 NIOZ haven upgraden 

Prestatie De kades van de NIOZ haven aanpassen en hierdoor de upgrading realiseren. 

Resultaat Werk is in uitvoering. Oplevering voor zomer 2015. 

Prestatie De kosten die de gemeente maakt middels een kostendekkende erfpacht terugontvangen 

Resultaat Erfpachtcontract is met Stichting Nioz en haven BV Nioz getekend. Afgerond. 

3.1.6 Beleidsdoel  Voldoende ruimte voor bedrijfsvestingen verzorgen 

3.1.6.1 Ruimte voor bedrijven behouden en creëren 

Prestatie Voldoende werklocaties realiseren door uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijfsterreinen mogelijk 

te maken bij het vaststellen van de bestemmingsplannen (Oudeschild en Oosterend). 

Resultaat Oudeschild wordt in 2016 opgepakt. 

Prestatie Verdere ontwikkelingsmogelijkheden moeten worden gezocht in herstructureringsplannen van 

verouderde bedrijventerreinen waarbij inpassing in het landelijke gebied een onlosmakelijk 

onderdeel van de plannen is. 

Resultaat Zie 3.1.4.2. 

Prestatie Samen met de sector het onderzoek naar veroudering van het Wezenland uitwerken. 

Resultaat Zie 3.1.4.2. 

Prestatie Vastgehouden zal worden aan bedrijfsmatige gebruiksfuncties op bedrijventerreinen, tenzij in het 

kader van vitalisering van het terrein lichtere functies expliciet zijn toegestaan. 

Resultaat Door raadsbesluit over bestemmingsplan Oudeschild is er een nieuwe actie gekomen om onderzoek 

te doen naar wel of geen lichtere functies op bedrijventerreinen. 

Prestatie Bij structurele leegstand wordt, samen met betrokkenen, gewerkt aan een oplossing, opdat de 

ruimte voor het beoogde doel behouden blijft. 

Resultaat Continu proces. 

Prestatie Bij ontwikkelingsplannen voor voorzieningen in de centra is de Toekomstvisie 

Voorzieningenstructuur Texel de leidraad. 

Resultaat Gestart is met actualisatie. 

Prestatie Het college informeert de raad periodiek over de voortgang van de herstructurering van 

verouderde bedrijventerreinen. 

Resultaat Ligt op moment nog stil. 
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

3 Economie 2014  

Lasten                (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Havens 911 903 882 890 

Economie 178 243 298 185 

VVV/STIFT 600 600 600 600 

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)  1.689 1.746 1.780 1.675 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Havens 836 873 873 847 

Economie 31 35 32 26 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)  868 908 905 873 

Saldo programma 3 -821 -838 -875 -802 

 

Rekeningresultaat programma 3 (verschil begroting – rekening)   € 73 Voordeel 
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Analyse   (bedragen x € 1.000) 

221.0 Havens   € 34 nadeel 

Haven Oudeschild 

Exploitatie is kosten neutraal en wordt geëgaliseerd via de 

bestemmingsreserves haven. (zie toelichting balans) 

Uren organisatie                                        € 34     nadeel 

€ 34 nadeel   

NIOZ haven 

Terugontvangen advieskosten 2013                       €   5    voordeel 

Zakelijke lasten door eigendom                                      €   3      nadeel 

€ 2 voordeel   

Overige oorzaken < 10  € 2 nadeel   

 

310.0 Economie   € 107 voordeel 

Standplaatsen 

Lagere energiekosten 

€ 3 voordeel    

Kapitaallasten  € 1 voordeel   

Marktgelden 

Lagere opbrengst marktgelden 

€ 6 nadeel   

Economie 

Lagere advieskosten derden en lagere bijdragen. 

Voorstel: reservering € 7.880 vervolgtraject beroepsonderwijs 

€ 23 voordeel   

Agrarische ondernemingen  

Voorstel: reserveren € 10.000 regelvermindering agrarische sector 

€ 10 voordeel   

Uren organisatie  € 76 voordeel   

 

Totaal geanalyseerd programma 3 (verschil begroting – rekening)   € 73 Voordeel 
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Programma 4 Onderwijs 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Passend onderwijs. 

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat 

kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een 

nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 Daling van de leerlingenaantallen leidt tot kleinere scholen en tot onderbezetting van de 

huisvestingscapaciteit. 

 Daling van het budget Wet educatie en beroepsonderwijs. 

 Het budget voor onderhoud buitenkant wordt op 1 januari 2015 overgedragen aan de schoolbesturen. 

 Verzelfstandiging voortgezet onderwijs. 

 Visie op onderwijs en integraal huisvestingsplan. 

Beleid 

 Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) 

 Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Texel (2009) 

 Ambtsinstructie leerplichtambtenaar (2006) 

 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Texel (2009) 

 Beleidsnota Volwassenen Educatie 2013-2015 (2013) 

 Beleidsnota motorische remedial teaching (2011) 

  

http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/67651/67651_1.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/ambtsinstructie-leerplichtambtenaar_40921.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/89791/89791_1.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=47795&f=d287930bdf26fe003932e745bac923f4&attachment=1&c=40917
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=27143&f=9f086e92f472c96ba595afa3d8c7f010&attachment=0&c=28259
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4.1        Maatschappelijk doel    goed onderwijs faciliteren 

4.1.1 Beleidsdoel Primair en voortgezet onderwijs huisvesten 

4.1.1.1 Huisvesting van scholen vindt plaats op basis van een meer jaren integraal huisvestingsplan 

Prestatie In overleg met de schoolbesturen uitvoering geven aan de wettelijke taken ten aanzien van 

onderwijshuisvesting. 

Resultaat Programma onderwijshuisvesting 2014 is in overleg met de schoolbesturen vastgesteld en wordt in 

overleg met de schoolbesturen uitgevoerd. 

Prestatie Samen met de besturen van de basisscholen komen tot een spreiding van het basisonderwijs in de 

huidige krimpsituatie. 

Resultaat Proces is in 2014 o.b.v. Visie Onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs op Texel’ ingezet en loopt 

door in 2015 (Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel). 

4.1.1.2 Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren 

Prestatie Conform het raadsbesluit uitvoering geven aan het integraal vastgestelde huisvestingsplan van de 

scholen binnen de hiervoor vastgestelde middelen. 

Resultaat Proces is in 2014 o.b.v. Visie Onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs op Texel’ ingezet en loopt 

door in 2015 (Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel). 

4.1.2 Beleidsdoel Onderwijsaanbod behouden en verbreden 

4.1.2.1 Huidige onderwijsaanbod van basis-, speciaal basis- en voortgezet onderwijs behouden 

Prestatie Met het samenwerkingsverband passend onderwijs jaarlijks afwegen of een cofinanciering voor het 

speciaal basisonderwijs tot de mogelijkheden behoort.  

Zie verder 4.1.7.1. 

4.1.2.2 Huidige onderwijsaanbod met MBO- en HBO onderwijsaanbod verbreden 

Prestatie In overleg met het bedrijfsleven, MBO- en HBO scholen onderzoeken of er MBO en HBO onderwijs 

op Texel gegeven kan worden. 

Resultaat In 2014 is daartoe door de notitie/quickscan ‘Verbreding Beroepsonderwijs op Texel’ opgesteld. 

Loopt door in 2015. 

4.1.2.3 Voldoende stageplaatsen voor MBO- en HBO studenten creëren 

Prestatie Onderzoeken op welke wijze de gemeente bij kan dragen aan de realisatie van stageplaatsen voor 

mbo en hbo studenten. 

Resultaat In 2014 is daartoe door de notitie/quickscan ‘Verbreding Beroepsonderwijs op Texel’ opgesteld. 

Loopt door in 2015. 

4.1.2.4 Huidige onderwijsaanbod van basis-, speciaal basis- en voortgezet onderwijs behouden 

Prestatie Is verplaatst naar 4.1.2.1. 

4.1.2.5 Het beste onderwijs! Investeren in digitale kansen in het onderwijs 

Prestatie Is bij de vaststelling Programmabegroting 2015 opgegaan in 4.1.2.7 Nota Toekomstvisie OSG De 

Hogeberg uitvoeren. 

4.1.2.6 Naar 1 Stichting Onderwijs Texel, kracht, kennis en middelen bundelen 

Prestatie In overleg met de betrokken schoolbesturen onderzoeken of 1 Stichting Onderwijs Texel mogelijk 

is waarbij kracht, kennis en middelen gebundeld worden. 

Resultaat Bij vaststelling Programmabegroting 2015 afgevoerd, is met De Nota Toekomstvisie OSG 

achterhaald. 
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4.1.3 Beleidsdoel Volwasseneneducatie aanbieden 

4.1.3.1 In samenwerking met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland zorgen voor een zo breed 

mogelijk versterking van het aanbod sociale redzaamheid 

Prestatie In een regionale uitvoeringsovereenkomst afspraken maken over de uitvoering van de 

beleidsdoelen zoals deze vastgesteld zijn in de nota Volwasseneneducatie in 2013 voor de periode 

2013 – 2015. 

Resultaat Uitgevoerd. 

Prestatie Bundeling van de beschikbare financiële middelen van de samenwerkende gemeenten om een zo 

breed mogelijk volume in te kunnen kopen. 

Resultaat Uitgevoerd. 

4.1.4 Beleidsdoel Medebewindstaken onderwijs uitvoeren 

4.1.4.1 Op basis van de wet leerplicht de gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren 

Prestatie Handhaven van de leerplicht om zo het schoolverzuim terug te dringen 

Resultaat Uitgevoerd. 

4.1.4.2 Voortijdig schoolverlaten voorkomen 

Prestatie Streven dat zoveel mogelijk jongeren tot 23 jaar het onderwijs verlaten met een startkwalificatie 

(diploma op havo, vwo of mbo niveau 2).  

Resultaat Uitgevoerd. 

4.1.4.3 Op basis van de wet primair onderwijs en voortgezet onderwijs het leerlingenvervoer uitvoeren 

Prestatie Vanaf 2012 voor een periode van minimaal 5 jaar leerlingenvervoer voor jongeren zonder indicatie 

mogelijk maken. 

Resultaat Doorlopend proces. 

4.1.5 Beleidsdoel Activiteiten in het kader van lokaal onderwijsbeleid ondersteunen 

4.1.5.1 Activiteiten subsidiëren 

Prestatie Er wordt subsidie verstrekt voor vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, schoolbegeleiding, 

preventieve logopedische zorg, motorische remedial teaching, culturele activiteiten en gymzalen. 

Resultaat Subsidies op basis van verordening Lokaal Onderwijsbeleid verstrekt. 

4.1.6 Beleidsdoel Zoveel mogelijk leerlingen op Texel adequaat voortgezet onderwijs aanbieden 

4.1.6.1 Een zo breed mogelijk aanbod verzorgen voor zoveel mogelijk Texelse leerlingen 

Prestatie De stuurgroep OSG De Hogeberg doet, onder leiding van de aangestelde verandermanager, 

voorstellen om te komen tot een toekomstbestendige OSG De Hogeberg met een zo breed 

mogelijk aanbod voor de Texelse leerlingen. 

Resultaat Uitgevoerd. Nota Toekomstvisie OSG is vastgesteld. 

4.1.6.2 Passend onderwijs vormgeven 

Prestatie Het regionaal beleidsplan afwachten en dit als basis gebruiken om passend onderwijs vorm te 

geven. 

Resultaat Uitgevoerd, maakt onderdeel van Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel. 

4.1.6.3 OSG De Hogeberg in de doelenboom opnemen 

Prestatie OSG De Hogeberg met ingang van 2014 in de doelenboom opnemen 

Resultaat OSG De Hogeberg is vanaf 2014 in de doelenboom opgenomen. 
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4.1.6.4 Verzelfstandiging voortgezet onderwijs per 1 januari 2015 

Prestatie Streven naar verzelfstandiging van het voortgezet onderwijs met ingang van 1 januari 2015. 

Resultaat Afgevoerd bij Programmabegroting 2015, is met de Nota Toekomstvisie OSG achterhaald. 

4.1.7 Beleidsdoel Speciaal basisonderwijs op Texel behouden 

4.1.7.1 Speciale school voor basisonderwijs behouden 

Prestatie In samenwerking met het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School jaarlijks afwegen of 

cofinanciering voor het speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. 

Resultaat In 2014 heeft de gemeente cofinanciering verleend om speciaal basisonderwijs op Texel te 

behouden. 
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

4 Onderwijs 2014  

Lasten            (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Openbaar basis onderwijs 250 259 259 249 

Bijzonder basisonderwijs 247 230 252 244 

Openbaar speciaal onderwijs 62 42 42 38 

Openbaar voortgezet onderwijs 539 524 534 535 

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 733 693 683 687 

Totaal lasten OSG de Hogeberg  7.668 7.713 7.713 7.512 

Totaal lasten (inlcusief mutaties reserves) 9.499 9.461 9.483 9.264 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Openbaar basis onderwijs 0 0 0 0 

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 49 39 39 40 

Totaal baten OSG de Hogeberg 7.668 7.713 7.713 7.512 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves) 7.717 7.752 7.752 7.552 

Saldo programma 4 -1.782 -1.709 -1.731 -1.712 

 

Rekeningresultaat programma 4 (verschil begroting – rekening) gemeente Texel € 19 Voordeel 
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Analyse                                      (bedragen x € 1.000) 

420.0 Openbaar basisonderwijs   € 11 voordeel 

Huisvesting en inrichting OBS  

Gereserveerde kapitaallasten huisvesting Vliekotter. 

€ 43 voordeel   

Klachtenonderhoud  € 4 voordeel   

Kapitaalasten 

Huisvesting Vliekotter. Zie ook voordeel onder huisvesting en inrichting 

OBS. 

€ 43 nadeel   

Uren organisatie € 8 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 1 nadeel   

 

422.0 Bijzonder basisonderwijs   € 8 voordeel 

Klachtenonderhoud 

De kosten van onderhoud klachten zijn niet van te voren in te schatten. 

Storm en andere weersinvloeden kunnen de kosten verhogen. Het 

voordeel is ontstaan op diverse scholen. 

€ 15 voordeel   

Huisvestings- en inrichtingsvoorziening € 1 voordeel   

Kapitaallasten € 1 nadeel   

Uren organisatie € 8 nadeel   

Overige oorzaken < 10 € 1 voordeel   

 

430.0 Openbaar speciaal onderwijs   € 4 voordeel 

Klachtenonderhoud Kompasschool € 4 voordeel   

 

440.0 Openbaar voortgezet onderwijs   € 1 nadeel 

OSG de Hogeberg onderwijshuisvestingsvoorziening € 3 nadeel   

Kapitaallasten € 4 nadeel   

Uren organisatie € 8 voordeel   

Verrekeningen € 1 nadeel   

Overige oorzaken < 10 € 1 nadeel   

 

480.0 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken   € 3 nadeel 

Schoolbegeleiding € 3 voordeel   

Leerlingvervoer € 5 voordeel   

Overige lokale bestuurlijke onderwijstaken € 2 voordeel   

Volwasseneducatie € 2 nadeel   

Kapitaallasten € 1 voordeel   

Uren organisatie € 1 nadeel   

Verrekeningen € 11 nadeel   

 

Totaal geanalyseerd programma 4 (verschil begroting – rekening)   € 19 Voordeel 
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Programma 5 Sport en cultuur 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Sport 

 Versterking van de maatschappelijke functie van sportverenigingen door samenwerking met 

naschoolse opvang, onderwijs en culturele instellingen. 

 Toename ongeorganiseerd sporten. 

 Sport wordt steeds meer gezien als effectief middel om de lichamelijke conditie op peil te 

houden.  

 Door vergrijzing zal het aantal sportende senioren toenemen.  

 Meer inzet voor bewegen ongezonde (dikke) kinderen. 

 Doorontwikkeling van nieuwbouw binnensportaccommodaties en renovatie zwembad 

Molenkoog.  

 Kunstgrasveld sportpark Den Burg-Zuid. 

 Invoering verbrede combinatiefunctie cultuur-sport-onderwijs, is afhankelijk van besluit in 

2013 over cofinanciering door gemeente. 

 Vernieuwend sportbeleid geïnspireerd door maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Onderzoek privatisering onderhoud sportvelden. 

 

 Cultuur 

 Ontwikkelingen op gebied van nieuwe media. 

 Huisvesting Artex-kunstenschool. 

 Vernieuwing uitvoering bibliotheekwerk. 

 Behoud en beheer van cultureel erfgoed. 

 Archeologie wordt beschermd door bestemmingsplannen. 

 Vanaf 2012 horizontaal toezicht archiefinspectie.  

 Implementatie werken met gemeentelijk archivaris. 

 Aansluiting archief regionaal historisch centrum. 

 Nieuwe cultuurvisie 2013. 

Beleid 

 Beleidsnota Monumentenzorg Texel 2009 

 Maatschappelijk Beleidskader 2013-2017 Samen Leven op Texel (2012) 

 Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) 

 Cultuurnota (2007) 

  

http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=14503&f=f043ba9d6e8679bad444cda52d2862d2&attachment=0&c=13783
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=34479&f=b5143d50626827f42191308d6618124f&attachment=0&c=32965
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/cultuurnota_35551.html
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5.1       Maatschappelijk doel Texel is rijk aan voorzieningen voor kunst, cultuur en 

  sport 

5.1.1 Beleidsdoel  Voorzieningen en activiteiten voor kunst, cultuur en sport 

stimuleren 

5.1.1.1 Sportvoorzieningen (verenigingen, organisatie, initiatieven) ondersteunen 

Prestatie Sportvoorzieningen in stand houden.  

Resultaat Door middel van verhuurregelingen en subsidies is dit uitgevoerd. 

Prestatie Mogelijkheden voor financiële ondersteuning door, met name, subsidies. 

Resultaat Is uitgevoerd.  

5.1.1.2 Voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties behouden 

Prestatie Binnensportaccommodaties Den Burg herinrichten. 

Resultaat Gemeenteraad heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw van een accommodatie in Den Burg ter 

vervanging van de sporthal Ons Genoegen, de De Koninghal, en op termijn een aantal kleine 

sportzalen. 

Prestatie Mogelijkheden voor financiële ondersteuning door, met name subsidies. 

Resultaat Continue proces door ondersteuning van sportverenigingen via jaarlijkse subsidies.  

5.1.1.3 Combinatiefunctie Sport, cultuur en onderwijs evalueren 

Prestatie De 2.0 fte combinatiefunctionaris (sport, cultuur, onderwijs) evalueren in 2014. 

Resultaat Artex heeft rapportage /evaluatie over combinatiefunctie verzorgd. Ervaringen in 2013 zijn 

positief.  

5.1.1.4 Openluchtzwembad Molenkoog renoveren 

Prestatie Renovatie van het openluchtzwembad Molenkoog in 2014/2015. 

Resultaat Renovatie is gestart in september 2014. Project wordt binnen gestelde kaders uitgevoerd. 

Prestatie Het extra structurele exploitatiekort dekken binnen de begroting en kijken naar de mogelijkheden 

om de opbrengsten te verhogen. 

Resultaat De extra structurele lasten zijn gedekt in de begroting. Een eventuele verhoging van de tarieven is 

in 2014 niet overwogen. 

5.1.1.5 Mogelijkheden onderzoeken om te komen tot en realisatie van een kunstgrasveld op sportcomplex 

Den Burg Zuid 

Prestatie Onderzoeken of het vervangen van één van de sportvelden door kunstgras een oplossing is voor 

het structurele tekort aan speel- en trainingsvelden op dit complex. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

Prestatie De voetbalvereniging bij dit onderzoek betrekken om gezamenlijk tot een dekkingsplan te komen. 

Resultaat Is meegenomen in het onderzoek. Zit in raadsbesluit van 17 september 2014. 

5.1.1.6 Theater- en evenementenzaal in Den Burg 

Prestatie Onderzoek naar een nieuwe sporthal verbreden. Bij de plannen uitgaan van een sporthal die 

multifunctioneel inzetbaar is: voor sport, evenementen en theater. 

Resultaat In de begrotingsvergadering van 11 november 2013 is via een amendement besloten: Nu nog geen 

onderzoek te starten naar een multifunctionele evenementenzaal.  
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5.1.1.7 Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren 

Prestatie Texel is toegetreden is tot het Olympische Netwerk waarbij provincie geld en ondersteuning ter 

beschikking stelt voor het uitwerken van actieplannen. Bij deze plannen ook het Texelse 

bedrijfsleven betrekken. 

Resultaat Texel is onderdeel van het Olympisch Netwerk. Samenwerking met het bedrijfsleven wordt 

uitgewerkt in de nieuwe nota sportbeleid (2015). 

5.1.2 Beleidsdoel Monumenten in stand houden en archeologie conserveren 

5.1.2.1 Waardevol erfgoed behouden 

Prestatie Samen met de monumentencommissie uitvoering geven aan de actiepunten uit de 

Monumentennota 2009. 

Resultaat Continue proces.  

Prestatie Doorgaan met promotieactiviteiten ten behoeve van het erfgoed dat de gemeente Texel in beheer 

heeft. 

Resultaat In samenwerking met o.a. VVV en stichting Texelse musea continu proces.  

5.1.2.2 Restauratie en onderhoud van monumenten stimuleren 

Prestatie Aanwijzen en restaureren van gemeentelijke monumenten. 

Resultaat In samenwerking met de monumentencommissie, stichting Dorpsherstel en 

monumenteneigenaren, continu proces.  

Prestatie Archeologie implementeren in het vergunningenbeleid. 

Resultaat Met de implementatie van de archeologiebeleidsadvieskaart in de bestemmingsplannen is het 

toetsingskader in werking. 

5.1.3 Beleidsdoel Cultuur stimuleren 

5.1.3.1 Cultuur voorzieningen (verenigingen, instellingen en initiatieven) ondersteunen en behouden 

Prestatie Cultuurbeleid uitvoeren. 

Resultaat De voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en musea worden gesubsidieerd op basis van de 

cultuurvisie Stroomlijnen uit 2007. 

Prestatie Mogelijkheden voor financiële ondersteuning door, met name, subsidies. 

Resultaat Continue proces , door toekenning van jaarlijkse en eenmalige subsidies kunst en cultuur.  

5.1.3.2 Kermis naar Den Burg halen 

Prestatie Via de raadscommissie aan de gemeenteraad een nieuw advies over de kermis in Den Burg 

aanbieden met hierin een adequate onderbouwing van het advies. 

Resultaat Voor 2014 afgerond door besluit (en uitgevoerd) extra Kermis in Den Burg.  

Prestatie Een beschrijving van de wijze waarop het college particuliere initiatieven zal stimuleren. 

Resultaat In 2014 is nadrukkelijk uitgesproken dat voor kleine kermissen particuliere initiatieven ingediend 

kunnen worden. 

Voor de grote kermissen in Den Burg en De Koog waren we in 2014 voornemens een aanbesteding 

te starten, maar vanwege tijdgebrek is besloten dit uit te stellen naar 2015. 

Prestatie Aangeven op welke wijze de gemeente voorwaardenscheppend zal zijn (o.a. locatie en tijdvak). 

Resultaat Onderdeel van contractvorming na besluit over aanbesteding in 2015 
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5.1.3.3 Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en musea ondersteunen 

Prestatie De cultuurnota uit 2007 actualiseren. 

Resultaat In februari 2014 is een overzicht van bestaand cultuurbeleid en cultuuruitingen, gelardeerd met 

interviews gepresenteerd. Dit document is bedoeld als opmaat voor de ontwikkeling van een 

Cultuurvisie . Het is door beperkingen in de personele formatie niet gelukt om in 2014 een 

Cultuurvisie te ontwikkelen. De start van de ontwikkeling van de Cultuurvisie is nu gepland voor 

het 4e kwartaal 2015 en de vaststelling in 2016.  

5.1.4 Beleidsdoel Archief toegankelijker maken 

5.1.4.1 Digitaal aanbod van het archief optimaliseren 

Prestatie Ervoor zorgen dat het gemeentelijk archief digitaal geraadpleegd kan worden zodat de historische 

bronnen en beeldmateriaal over Texelse geschiedenis en cultuur goed bereikbaar zijn voor 

historisch onderzoek door professionals en belangstellenden. 

Resultaat De uitwerking van het digitaal portaal is in 2014 aangehouden in afwachting van de ontwikkeling 

van de samenwerking met het archief in Alkmaar. In het kader van generiek toezicht wordt ieder 

jaar een rapportage verzorgd over de toegankelijkheid van het archief.  

Prestatie Hierbij ook de Texelse Courant, de Historische Vereniging en de musea betrekken (erfgoed portaal 

Texel). 

Resultaat De contacten met voornoemde organisaties zijn in 2014 niet geïntensiveerd in afwachting van de 

kaders die kunnen voortkomen uit de samenwerking met het archief in Alkmaar.  
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

5 Sport en cultuur 2014  

Lasten            (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Vormings- en ontwikkelingswerk 642 614 614 615 

Sport 1.627 1.531 1.596 1.443 

Kunst en cultuur 803 883 984 872 

Monumenten en torens 216 180 180 174 

Subsidieverord. en invest. kredietregeling 102 106 106 94 

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)  3.391 3.314 3.480 3.198 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Sport 374 265 265 288 

Kunst en cultuur 200 216 216 190 

Monumenten en torens 41 0 0 0 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)  615 481 481 478 

Saldo programma 5 -2.776 -2.833 -3.000 -2.720 

 

Rekeningresultaat programma 5 (verschil begroting – rekening) € 280  Voordeel 
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Analyse    (bedragen x € 1.000) 

511.0 Vormings- en ontwikkelingswerk   € 1 nadeel 

Uren organisatie € 1 nadeel   

 

530.0 Sport   € 176 voordeel 

Sport algemeen  

Algemene Subsidie Verordening-Uitvoeringsregeling Sport: niet 

uitgegeven budgetten € 28 voordeel 

 Overige oorzaken < 10 € 4 voordeel 

€ 32 voordeel   

Binnensportaccommodaties 

Brand en storm verzekeringen €  6    voordeel 

Vergoeding gymonderwijs €  4    voordeel 

Energie en water €  5    voordeel 

Onderhoudskosten € 17   nadeel 

Toevoeging aan voorzieningen € 22   nadeel 

 Overige oorzaken < 10 €  3    voordeel 

€ 21 nadeel   

Molenkoog  

 Entree- en lesgelden € 27 voordeel 

 Inhuur personeel € 17 voordeel 

 Overige oorzaken < 10 € 14 nadeel 

€ 30 voordeel   

Buitensportaccommodaties (voornamelijk onderhoud velden) 

Voorstel: reservering € 41.062 Overheveling advieskosten derden 

€ 44 voordeel   

Uren organisatie € 102 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 11 nadeel   

 

540.0 Kunst en cultuur   € 87 voordeel 

Subsidies kunst en cultuur 

D’ouwe ulo € 15 nadeel 

Paelwerck 9 Kotex gebouw € 30 voordeel 

Mantelzorg/vrijwilligers € 9 voordeel 

Overige oorzaken < 10 € 5 voordeel 

Voorstel: reservering € 1.500 uitstel cultuurnota tot eind 2015 

Voorstel: reservering € 4.909 mantelzorgers/vrijwilligers 

€ 29 voordeel   

Uren organisatie  € 62 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 4 nadeel   

 

541.5 Monumenten en torens   € 6 voordeel 

Monumenten (representatie en projectsubsidie)  

Er zijn minder aanvragen ingediend voor het restaureren van 

momumenten. 

€ 10 voordeel   

Uren organisatie € 1 nadeel   

Verrekeningen  € 3 nadeel   

 

545.0 Subsidieverordening en investeringskredietregeling   € 12  voordeel 

Incidentele subsidies € 8 voordeel   

Uren organisatie € 4 voordeel   

 

Totaal geanalyseerd programma 5 (verschil begroting – rekening)   € 280 Voordeel 
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Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Transities Awbz, Jeugdzorg en Participatiewet. 

 Bezuiniging van het rijk op huishoudelijke hulp. 

 Doorgroeien naar regievoering in het sociale domein. 

 Doorontwikkeling van de Kanteling: inzetten op eigen kracht van burgers.  

 Ondersteunen van voorzieningen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.  

 Zorgtoerisme. 

 Beperken alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. 

 Inspanningen verrichten om de sociaal psychische problematiek onder Texelaars aan te pakken.  

 Nieuwe gemeentelijke inkomensvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. 

Beleid 

 Structuurvisie 2020 “Texel op Koers” (2009) 

 Maatschappelijk beleidskader “Samen leven op Texel” (2013-2017) 

 Nota lokaal gezondheidsbeleid (2007-2011) 

 WMO beleidsnota “Texel zorgt voor Texel” (2009-2013) 

 Verordening WMO (2012) 

 Verordening WMO adviesraad (2009) 

 Toeslagenverordening WWB (2012) 

 Re-integratieverordening WWB (2009) 

 Afstemmingsverordening WWB (2012) 

 Verordening participatie WWB (2004) 

 Beleidsnota Re-integratie (2009) 

 Verordening maatschappelijke participatie (2012) 

 Beleidsplan schuldhulpverlening (2012) 

 Verordening langdurigheidstoeslag WWB (2012) 

 Algemene subsidieverordening (2011) 

 Wat jij wil(t), nota integraal jeugdbeleid (2004) 

 Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin Texel (2009) 

 

 

  

http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=34479&f=b5143d50626827f42191308d6618124f&attachment=0&c=32965
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/gezondheidsbeleidplan_35563.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=8210&f=af1f3b4e879027fabe39b3ba10724c29&attachment=0&c=6663
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/wmo-beleid_35663.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/67656/67656_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/177628/177628_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/67563/67563_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/177643/177643_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/177873/177873_1.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/reantegratie_35665.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/177873/177873_1.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/schuldhulpverlening_36233.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/177869/177869_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/100238/100238_1.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/jeugdbeleid_35661.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=8997&f=a89ff014e294a3bd9fb9118dd56d4056&attachment=0&c=7084
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6.1        Maatschappelijk doel Bevorderen van deelname aan de samenleving 

6.1.1 Beleidsdoel Arbeidsparticipatie bevorderen 

6.1.1.1 Integratie van inburgeraars bevorderen 

Prestatie De gemeentelijke activiteiten voor integratie van inburgeraars afbouwen omdat zij hier, als gevolg 

van een wetswijziging, sinds 1 januari 2012 zelf voor moeten zorgen. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.1.1.2 Re-integratietrajecten inkopen 

Prestatie Ten behoeve van de re-integratie trajecten inkopen om de afstand van werklozen tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.1.1.3 Werkvoorzieningschap De Bolder in de doelenboom opnemen 

Prestatie De doelen van Werkvoorzieningschap De Bolder opnemen in Programma 6 van de Kadernota en de 

jaarrekening 2014. 

Resultaat Is in doelenboom opgenomen. 

6.1.1.4 Met de Wmo adviesraad onderzoeken of “letstexel” in het kader van participatiebevordering een 

meerwaarde kan krijgen in het Wmo beleid 

Prestatie “Lets Texel” via de dorpswerkers van Texels Welzijn onder de aandacht van inwoners brengen. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.1.1.5 Werkgelegenheid bevorderen 

Prestatie Dit doel wordt opgenomen in Programma 3. 

6.1.2 Beleidsdoel Maatschappelijke participatie mogelijk maken 

6.1.2.1 Wmo beleid ontwikkelen 

Prestatie Het maatschappelijk beleidskader is vastgesteld. Hierin is onder andere het WMO-beleid 

opgenomen. Dit operationeel doel komt in de volgende kadernota niet meer terug. 

Resultaat Het maatschappelijk beleidskader is vastgesteld. 

6.1.2.2 Fysieke ruimte voor ontmoeting bieden 

Prestatie Financieel ondersteunen van dorpshuizen. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.1.2.3 Individuele burgers ondersteunen in het kader van de Wmo 

Prestatie Financieren van hulp bij het huishouden. 

Resultaat Is uitgevoerd. Er zijn 185 voorzieningen gerealiseerd. 

Prestatie Financieren van vervoersvoorzieningen. 

Resultaat Is uitgevoerd. Er zijn totaal 93 voorzieningen gerealiseerd, waarvan: 35 rolstoel, 30 zelfstandig 

vervoer en 28 kilometervergoeding.  

Prestatie Financieren van woningaanpassingen. 

Resultaat Is uitgevoerd. Er zijn 29 voorzieningen gerealiseerd, waarvan: onroerend 22 en 7 roerend. 

Prestatie Bieden van algemeen maatschappelijk werk. 

Resultaat Is uitgevoerd. 
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6.1.2.4 Zelfredzaamheid van de burgers vergroten 

Prestatie Verstrekken van informatie over wonen-welzijn-zorg. 

Resultaat Is uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015 door het sociaal team. 

Prestatie Individuele ondersteuning aan burgers (meedenken) aanbieden. 

Resultaat Is uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015 door het sociaal team. 

Prestatie Verbinden van partijen die ondersteuning bieden aan burgers. 

Resultaat Is gedaan, vanaf 1 januari 2015 door het sociaal team 

Prestatie Bevorderen vrijwilligerswerk. 

Resultaat Is gedaan, verzekeringen worden vergoed en wordt jaarlijks uitgevoerd door Texels Welzijn 

Prestatie Ondersteuning van mantelzorgers. 

Resultaat Is gedaan door Texels Welzijn die hiervoor een bijdrage ontvangt. 

Prestatie Organiseren van de toegang voor voorzieningen. 

Resultaat Voltooid met de transities van de zorg. Het sociaal team is op 1 januari 2015 gestart. 

6.1.2.5 Voorbereiden op nieuwe taken (transitie AWBZ), persoonlijke verzorging en extramurale 

begeleiding 

Prestatie In regionaal verband samenwerken ter voorbereiding op de transitie van de taken extramurale 

begeleiding en persoonlijke verzorging, waar de gemeente per 1 januari 2015 voor 

verantwoordelijk is. 

Resultaat Transitie is voltooid. 

Prestatie Beoordelen welke taken gezamenlijk in de regio opgepakt worden en welke taken lokaal 

uitgevoerd worden. 

Resultaat Is voltooid, er is een overzicht van taken die gezamenlijk, regionaal of lokaal worden uitgevoerd. 

Prestatie Voor de taken die lokaal uitgevoerd gaan worden alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen 

zodat de gemeente in januari 2015 klaar is om de nieuwe taken uit te voeren. 

Resultaat 1 januari 2015 waren we klaar om de nieuwe taken uit te voeren. 

Prestatie In 2014 het zwaartepunt van de voorbereidingen op de transitie AWBZ. 

Resultaat Afgerond. 

6.1.2.6 Beleid rondom individuele verstrekkingen Wmo herijken 

Prestatie Samen met de welzijnsorganisatie nagaan of het huidige verstrekkingenniveau van de Wmo 

gehandhaafd kan blijven met de toenemende vergrijzing en de aangekondigde ingreep van het 

kabinet bij hulp in de huishoudens. 

Resultaat In 2014 is het beleid opgesteld. 

6.1.2.7 Kanteling als nieuwe werkwijze door ontwikkelen 

Prestatie Verder vorm geven aan de pilot die met Texels Welzijn gestart is rond de Kanteling waarbij 

dorpswerkers “het gesprek” gaan voeren en op deze manier het Wmo loket verder vormgeven. 

Resultaat De Kanteling is afgerond, in 2015 gaan we verder met de doorontwikkeling. 

Prestatie De ontwikkelingen rondom de transities hierbij betrekken en het opnieuw vormgeven van de 

toegang tot de verschillende voorzieningen als een belangrijk thema benoemen. 

Resultaat Voltooid. 

6.1.3 Beleidsdoel Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en het aanbieden van 

werkervaringstrajecten 

6.1.3.1 Beschut werken WSW mogelijk maken 

Prestatie De WSW afbouwen door de inwerkingtreding van de participatiewet per 1 januari 2015, waardoor 

geen instroom meer mogelijk is. Hierdoor krimpt het personeelsbestand langzaam waardoor het 

interne productiebedrijf De Bolder in 2014 nog uit ca. 110 personen zal bestaan. 

Resultaat Is uitgevoerd. Er zijn in 2014 totaal 117 werkzaam personen geweest bij het interne 

productiebedrijf. 
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6.1.3.2 Detacheren en begeleid werken vanuit de WSW mogelijk maken 

Prestatie Het aantal detacheringen/personen in begeleid werken afbouwen door de inwerkingtreding van de 

participatiewet per 1 januari 2015, waardoor geen instroom meer mogelijk is. Hierdoor krimpt het 

personeelsbestand langzaam waardoor het aantal detachering/personen in begeleid werken via De 

Bolder in 2014 nog uit ca. 35 personen zal bestaan. 

Resultaat Is uitgevoerd. In 2014 zijn 29 personen gedetacheerd. 

6.1.3.3 Participatiewet uitvoeren 

Prestatie Geld reserveren van het budget van de Participatiewet zodat voor het onderdeel beschut werken 

enkele plaatsen gerealiseerd kunnen worden. Voor Texel zal de vraag bestaan uit ca. 5 personen 

per jaar. 

Resultaat De invoering van de Participatiewet is pas op 1 januari 2015 in werking getreden.  

Prestatie Geld reserveren van het budget van de Participatiewet zodat voor het onderdeel werken met 

loondispensatie enkele plaatsten gerealiseerd kunnen worden. Voor Texel zal de vraag bestaan uit 

ca. 10 personen per jaar. 

Resultaat De invoering van de Participatiewet is pas op 1 januari 2015 in werking getreden.  

6.2        Maatschappelijk doel Financieel bestaansminimum voor iedereen bieden 

6.2.1 Beleidsdoel Structurele inkomensondersteuning bieden 

6.2.1.1 WWB uitkeringen verstrekken 

Prestatie Op basis van de economische situatie hierbij rekening houden met een stijging van dit aantal 

uitkeringen. 

Resultaat De uitkeringen worden maandelijks verstrekt. Er is in de periode tussen 1 januari 2014 en 1 

januari 2015 geen stijging maar een daling van het aantal bijstandsgerechtigde. Op 1 januari 2014 

was het aantal 133 en op 1 januari 2015 123. 

6.2.1.2 IOAW en IOAZ uitkeringen verstrekken 

Prestatie Op basis van het regeerakkoord en wetswijziging rekening houden met instroom in de IOAW vanaf 

55 jaar per 1 juli 2014 en intrekken van de IOAZ. 

Resultaat De intrekking IOAZ heeft niet plaatsgevonden en in 2014 is er maar één IOAW’er ingestroomd. 

6.2.2 Beleidsdoel Incidentele ondersteuning aanbieden 

6.2.2.1 Bijzondere bijstand verstrekken 

Prestatie De (individuele) bijzondere bijstand verruimen door de beperking van de categoriale bijzondere 

bijstand. 

Resultaat Dit houdt in dat er bij bijzondere bijstand niet meer in doelgroepen(ouderen, gehandicapten, 

zieken etc.) gedacht wordt, maar dat de noodzaak voor bijzondere bijstand individueel getoetst 

wordt. Dit speelt vooral een rol bij de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015. 

In 2014 werd er alleen nog maar over gesproken. 

Prestatie De Langdurigheidstoeslag (Ldt) vervangen door individuele toeslag. 

Resultaat Per 1 januari 2015 –ingangsdatum Participatiewet- is de langdurigheidstoeslag gewijzigd in 

inkomenstoeslag. Dit is dus meegenomen in de transitie. Er is een klein verschil tussen de 

individuele inkomenstoeslag en de langdurigheidstoeslag. Anders dan bij de langdurigheidstoeslag 

moet cliënt er bij de individuele inkomenstoeslag laten zien dat hij/zij de afgelopen periode 

geprobeerd heeft om een beter inkomen te krijgen, de gemeente beoordeelt dit. Als cliënt dat 

voldoende geprobeerd heeft, maar het is niet gelukt, dan ontvangt cliënt een individuele 

inkomenstoeslag.   
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6.2.2.2 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen verlenen 

Prestatie Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor minima. 

Resultaat Het aantal kwijtscheldingsverzoeken is redelijk stabiel. In 2013 kwamen 175 aanvragen binnen en 

in 2014 waren het er 170. De aantallen liggen hiermee in de lijn van de jaren daarvoor.  

6.2.2.3 Schuldhulpverlening bieden 

Prestatie Als gevolg van landelijke bezuinigingen en maatschappelijke ontwikkelingen, toenemende 

werkloosheid, faillissementen, is de verwachting dat het beroep op ondersteuning bij 

problematische schulden de komende tijd zal toenemen. 

Resultaat Schuldhulpverlening is uitgevoerd. 

 

6.2.2.4 Minimaregeling uitvoeren 

Prestatie Op verzoek van het rijk extra aandacht voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag 

inkomen en ouderen met een klein pensioen. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

Prestatie De mogelijkheden verruimen voor bijzondere bijstand in de vorm van een pas voor culturele-, 

maatschappelijke-, en sportvoorzieningen en hiervoor gebruik maken van het budget wat hier 

landelijk voor wordt uitgetrokken. 

Resultaat Is uitgevoerd en meegenomen in het minimabeleid. 

6.2.2.5 Geen drempels bijzondere bijstand 

Prestatie In 2014 moet de informatie over bijzondere bijstand duidelijk, toegankelijk en vindbaar op de 

website staan met meer aandacht voor kinderen (in gezinnen die het financieel moeilijk hebben). 

Resultaat Voltooid. 

Prestatie Er is een brochure bijzondere bijstand (digitaal en analoog). 

Resultaat Voltooid. 

6.2.2.6 Herijken minimabeleid en meer werk maken van zelfstandigen (initiatiefvoorstellen 3 juli 2013) 

Prestatie Herbeoordelen huidige minimabeleid. 

Resultaat Het opstellen van het minimabeleid is in verband met de transities van de zorg opgeschoven naar 

2015. 

Prestatie Onderzoek doen naar de lokale uitvoering van de BBZ. 

Resultaat Dit wordt meegenomen in het minimabeleid. Zie hierboven. 

6.3        Maatschappelijk doel De jeugd groeit veilig en gezond op 

6.3.2 Beleidsdoel Ontwikkelkansen bieden 

6.3.2.1 Peuterspeelzaalwerk subsidiëren 

Prestatie Verstrekken van subsidie aan instellingen met peuterspeelzaalwerk. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.3.2.2 Kwalitatief goede kinderopvang verzorgen 

Prestatie Kwaliteitscontroles bij de kinderopvang. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

Prestatie Bijhouden register kinderopvang. 

Resultaat Is uitgevoerd. 
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6.3.3 Beleidsdoel Jongeren bij opgroeien ondersteunen 

6.3.3.1 Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden 

Prestatie Netwerksamenwerking tussen partijen stimuleren. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

Prestatie CJG-coördinatoren financieren. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.3.3.2 Netwerksamenwerking binnen het CJG versterken 

Prestatie De netwerksamenwerking binnen het CJG versterken door meer structuur aan te brengen en 

zakelijke afspraken te maken met betrokken organisaties waardoor er meer structuur en 

regelmaat komt en de samenwerking niet meer als te vrijblijvend ervaren wordt. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

Prestatie De samenwerking borgen door SMART afspraken te maken over samenwerking met organisaties 

binnen het CJG netwerk. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.3.3.3 Voorlichting over problemen bij opgroeien geven 

Prestatie Via scholen, instellingen en organisaties voorlichting geven over thema’s opgroeien en opvoeden, 

alcohol en drugs. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.3.3.4 Preventief jeugdbeleid uitbreiden 

Prestatie Aanpak van drank-, en drugsgebruik bij middelbare scholieren en schoolverlaters via het CJG en 

welzijnswerk. 

Resultaat Is uitgevoerd, daarnaast wordt in 2015 een notitie over drugsproblematiek opgesteld. Resultaten 

volgen in 2015. 

6.3.3.5 Jeugd- en jongerenwerk uitvoeren 

Prestatie Young4ever subsidie verstrekken om het Jeugd-, en jongerenwerk uit te laten voeren: ambulant 

jongerenwerk en jongerencentrum Time-Out. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.3.3.6 Jeugdgezondheidszorg uitvoeren 

Prestatie Subsidiëren van de GGD voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

6.3.3.7 Voorbereiding op nieuwe taken jeugdzorg 

Prestatie Regionaal samenwerken om de transitie waarbij de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk 

wordt voor de hele jeugdzorg voor te bereiden. 

Resultaat Voltooid. De transitie is afgerond. 

Prestatie Beoordelen welke taken regionaal opgepakt worden en welke lokaal uitgevoerd worden, het 

devies hierbij is: lokaal wat kan. 

Resultaat Voltooid. 

Prestatie Nagaan wat de gevolgen van deze nieuwe taak zijn voor de samenwerking met lokale partijen 

zoals verenigd in het CJG. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

Prestatie Beleidskeuzes ten aanzien van deze nieuwe taak in 2014 voorbereiden en vaststellen. 

Resultaat Voltooid. 
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6.3.4 Beleidsdoel Gezondheid bevorderen 

6.3.4.1 Nieuw gezondheidsbeleid uitvoeren 

Prestatie Het beleidsdoel gezondheid bevorderen en de operationele doelen zijn opgenomen in programma 

7. 
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2014  

Lasten                 (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Inkomensvoorzieningen 2.230 2.580 2.602 2.466 

Werkgelegenheid 119 160 160 120 

Sociale werkvoorziengschap De Bolder 214 50 50 293 

Algemeen maatschappelijk werk 168 144 221 178 

Ouderenbeleid 236 250 250 232 

Sociaal cultureel werk 162 156 156 158 

Jeugd- en jongerenwerk 203 193 193 186 

Kinderopvang 253 281 301 221 

Volksgezondheid 2.451 2.783 2.363 2.199 

Sociaal Domein 0 0 0 7 

Totaal lasten gem. Texel (incl. mutaties reserves)  6.036 6.597 6.295 6.061 

Totaal lasten DSW de Bolder 5.724 5.740 5.740 5.703 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Inkomensvoorzieningen 1.570 1.680 1.680 1.819 

Werkgelegenheid 170 160 160 141 

Sociale werkvoorziengschap De Bolder 214 65 65 308 

Sociaal cultureel werk 27 5 4 0 

Volksgezondheid 410 193 193 201 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)  2.391 2.103 2.103 2.469 

Totaal baten DSW De Bolder 5.880 5.750 5.750 5.958 

Saldo programma 6 gemeente Texel -3.645 -4.494 -4.193 -3.592 

Saldo incl. DSW De Bolder -3.489 -4.484 -4.183 -3.337 

 

Rekeningresultaat programma 6 (verschil begroting – rekening)  Gemeente Texel € 601 Voordeel 
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Analyse    (bedragen x € 1.000) 

610.0 Inkomensvoorzieningen   € 297 Voordeel 

Gebundelde uitkeringen (WWB/IOAW/IOAZ/BBZ starters)  

Het definitief toegekende budget 2014 van het Ministerie van SZW was 

niet toereikend om de lasten over 2014 te kunnen dekken. De positieve 

afwijking komt doordat in de begroting rekening was gehouden met nog 

hogere lasten. 

€ 47 voordeel   

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen(Bbz2004)  

Het resultaat is ontstaan doordat de baten van 

kapitaalverstrekkingen(168) substantieel hoger waren dan het door het 

Ministerie van SZW vastgestelde normbedrag(56). De 

terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van SZW is hiermee 

aanzienlijk lager.  

€ 64 voordeel   

Kwijtscheldingen 

Er is minder beroep gedaan op kwijtscheldingen. 

€ 35 voordeel   

Bijdrage schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is onderdeel 

maatwerk minimabeleid. 

€ 35 voordeel   

Bijzondere bijstand 

Het betreft een open einde regeling. 

€ 32 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 1 voordeel   

Uren € 83 voordeel   

 

611.0 Werkgelegenheid   €  21 voordeel 

Werkdeel WWB. Het negatieve resultaat van het participatiebudget, dus 

re-integratie, inburgering (622.0 programma 1) en educatie van€ 34.040 

is toegevoegd vanuit het fonds.  

€ 24 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 3 nadeel   

 

620.0 Algemeen maatschappelijk werk   €  21 voordeel 

Uren  € 21 voordeel   

 

620.3 Ouderenbeleid   € 17 voordeel 

Uren  € 17     voordeel    

 

630.0 Sociaal cultureel werk   € 7 nadeel 

Dorpshuizen € 7     nadeel    

 

630.5 Jeugd- en jongerenwerk   € 7 voordeel 

Steunpunt verslaving € 4 voordeel   

Skatepark € 1 nadeel   

Uren  € 4 voordeel   

 

650.0 Kinderopvang   €             80 80 voordeel 

Peuterspeelzalen 

Het voordeel is onder andere ontstaan door de invoering van een nieuw 

stelsel voorschoolse voorzieningen. 

€ 52 voordeel   

Uren  € 28 voordeel   

 

660.0 Sociaal Domein   € 7 nadeel 

Maatwerkvoorziening WMO € 6 nadeel   

Uren  € 1 nadeel   
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714.0 Volksgezondheid   € 172 voordeel 

GGD €               5 5 voordeel   

WMO  

Uitvoeringskosten - 12 

Huishoudelijke verzorging - 125 

Woning aanpassing + 32 

Vervoersvoorziening + 24 

Vervoer in/om woning + 42 

Indicaties + 1 

WMO-AWBZ + 69 

Totaal + 31 

Voorstel: reservering € 10.174 preventie handhavingsplan drugs. 

€ 31 voordeel   

Lokaal gezondheidsbeleid 

Het nieuwe beleid is vastgesteld, maar het uitvoeringsbudget is nog niet 

besteed omdat alle beschikbare capaciteit is ingezet op de transsities 

Sociaal Domein. 

€ 15 voordeel   

Centrum voor Jeugd en gezin 

De jaarlijkse kosten zijn lager dan begroot. 

Voorstel tot overheveling 2015 ten behoeve van extra inzet preventie en 

activiteiten (35). 

€ 80 voordeel   

Burgernetwerk AED 

De stichting AED heeft geen beroep gedaan op de garantstelling. 

€ 21 voordeel   

Uren  € 19 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 1 voordeel   

 

Totaal geanalyseerd programma 6 (verschil begroting – rekening)   € 601 Voordeel 
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Programma 7 Volksgezondheid en milieu 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

  Energiebesparing door het opwekken van duurzame energie extra stimuleren. 

 Uitvoering proefproject Cloud Power(slimmer gebruik energie). 

 Uitvoering nieuw verlichtingsplan (ombouw naar LED). 

 Mogelijk maken grootschalige plaatsen zonnepanelen.  

 Stimuleren elektrisch rijden plus uitbreiding oplaadfaciliteiten. 

 Gemeentelijke gebouwen energie-0 maken. 

 Uitvoering Biovergisting en –verbranding voor opwekking energie. 

 Onderzoek toepassing windenergie. 

Beleid 

 Rioleringsplannen 

 Masterplan Water Texel (november 2001) 

 Basis Rioleringsplan BRP (sept. 2008) 

 Gemeentelijk Rioleringsplan GRP (sept. 2008) 

 Afvalinzameling 

 Grondstoffenplan (2013) 

 

 Energie 

 Energievisie (2007) 

 Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) 

 Klimaatovereenkomst met de provincie (april 2008) 

 Uitvoeringsprogramma ‘Energie voor Texel’ (2009) 

 

 

  

http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=3206&f=a4f047ab576b4ace4a9292b7ca9b084a&attachment=0&c=3734
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/basis-rioleringsplan_35597.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/gemeentelijk-rioleringsplan_35599.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/grondstoffenplan_40903.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/energievisie_35681.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/document.php?fileid=16451&m=1&f=771a7be86bdfff02631eecfffb62754b&attachment=0&c=15865
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7.1   Maatschappelijk doel Milieu 

7.1.1  Beleidsdoel Gezonde leefstijl bevorderen 

7.1.1.1 Nieuw gezondheidsbeleid uitvoeren 

Prestatie De gemeentelijke nota gezondheidsbeleid actualiseren en door de gemeenteraad vast te laten 

stellen. Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) moet de gemeenteraad iedere 4 jaar een 

gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vaststellen. 

Resultaat Nota is vastgesteld.  

7.1.1.2 Voorlichting geven over gezondheid 

Prestatie Geven van voorlichting over gezonde leefstijlen aan diverse doelgroepen. 

Resultaat Is uitgevoerd. 

7.1.1.3 Instandhouding GGD 

Prestatie Gemeenschappelijke regeling GGD voortzetten voor de uitvoering van gezondheidstaken. 

Resultaat Voltooid. 

7.1.2 Beleidsdoel Texel in 2020 duurzaam zelfvoorzienend in energie en water 

7.1.2.1 Ambitie 2020 bereiken 

Prestatie Zelfvoorzienend zijn met duurzame energie en zoveel mogelijk met water. 

Resultaat Onderzoek naar huidige stand van zaken is uitgevoerd, Planet Texel heeft ideeën opgeleverd. De 

herijking van het uitvoeringsplan wordt in 2015 uitgevoerd. 

Prestatie De stand van zaken over de ambitie 2020 evalueren door een onderzoek uit te voeren waar de 

huidige stand van zaken met betrekking tot het opwekken van duurzame energie in beeld wordt 

gebracht en waar de mogelijkheden ten aanzien van de invulling van de ambitie worden 

aangegeven. Het onderzoek maakt deel uit van Planet Texel. 

Resultaat Onderzoek naar huidige stand van zaken is uitgevoerd, Planet Texel heeft ideeën opgeleverd. De 

herijking van het uitvoeringsplan wordt in 2015 uitgevoerd. 

7.1.2.2 Subsidiëring energietransitie, energiebesparing en schone energie stimuleren 

Prestatie De subsidieregeling proberen te verlengen. 

Resultaat Is gelukt, zij het met ‘slechts’ € 300.000,-, waardoor het geld medio november 2014 toch op was. 

7.1.2.3 Vormgeven aan duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer 

Prestatie In vervolg op het in 2003 vastgestelde Masterplan Water ambtelijke voorstellen voorbereiden voor 

zoetwaterbeheer die aansluiten bij bestaande activiteiten op watergebied op het eiland. 

Resultaat Samen met allerlei partijen is een start gemaakt met het opstellen van een Texelse Watervisie als 

uitwerking van het Deltaprogramma. 

Prestatie Deze plannen voorbereiden samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, landbouw- 

en natuurorganisaties.  

Resultaat Er is een start mee gemaakt in 2014. Nadere uitwerking vindt plaats in 2015. 
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7.1.2.4 Méér doen met hemelwater 

Prestatie Natuurlijke waterbronnen inzetten om onder andere de sportvelden te bewateren waardoor deze 

in de zomer kwalitatief op peil gehouden kunnen worden en daardoor speelklaar zijn bij de start 

van het voetbalseizoen. 

Resultaat Zie onder volgend resultaat. 

Prestatie Onderzoeken naar de (on)mogelijkheid om hemelwater van OSG De Hogeberg en het gemeentehuis 

op te vangen en te bewaren, zodat het elders ingezet kan worden wanneer dit nodig is. 

Resultaat Het onderzoek naar gebruik van hemelwater spitst zich toe op gebruik van regenwater vanaf de 

daken van OSG en gemeentehuis ten behoeve van de velden van (onder andere) voetbalvereniging 

Texel94. Nu is besloten een kunstgrasveld aan te leggen vervalt een belangrijk deel van de reden 

om regenwater te gaan bufferen en daarmee ook een deel van de drager van kosten die daarmee 

gemoeid zullen zijn. Op basis daarvan is ingeschat dat verder onderzoek daarnaar weinig zinvol is. 

7.1.2.5 Energiebesparing woningbouw stimuleren 

Prestatie Stimuleren van besparen op het energieverbruik in woningen. 

Resultaat Gedaan via energieloket. 

7.1.2.6 Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken 

Prestatie Verstrekken van voorlichting over nieuwe energiebesparingstechnieken. 

Resultaat Gedaan via energieloket. 

Prestatie Stimuleren energiebesparing in bestaande bouw. 

Resultaat Gedaan via energieloket. 

Prestatie Meedoen en faciliteren van een proeftuin elektrisch vervoer op Texel. 

Resultaat Uitgevoerd en afgerond. De gemeente beschikt nu over 3 elektrisch aangedreven voertuigen. 

7.1.2.7 Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren 

Prestatie Ondersteunen van kansrijke energieprojecten in het zoeken naar mogelijke subsidies. 

Resultaat Gedaan, o.a. voor Nesland en Urgendaproject bestaande woningen energie nul. 

7.1.2.8 Bouwen van Energie 0-woningen en -vakantiewoningen stimuleren 

Prestatie Via het energieloket energie 0-woningen en -vakantiewoningen subsidiëren. 

Resultaat Gedaan via energieloket. 

7.1.2.9 Openbare verlichting slim en energiezuinig maken 

Prestatie Dit operationele doel is nu opgenomen in programma 2. 

7.1.2.10 Onderzoek naar eigen drinkwatervoorziening Texel (initiatiefvoorstel 18 september 2014) 

Prestatie Laten onderzoeken wat er nodig is om zelfvoorzienend te worden op het gebied van drinkwater op 

Texel, bijvoorbeeld met de Memstill-techniek van TNO. 

Resultaat Onderzoek heeft in 2014 plaatsgevonden. 

Prestatie Naast de technische en financiële consequenties ook onderzoek doen naar de beheersorganisatie 

en de subsidiemogelijkheden, indien mogelijk binnen het kader van een proeftuinproject. 

Resultaat Uit het onderzoek is gebleken dat een eigen drinkwatervoorziening op dit moment nog niet 

haalbaar is. 

7.1.3 Beleidsdoel Rioolstelsel in stand houden en eventueel verbeteren 

7.1.3.1 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) uitvoeren 

Prestatie Uitvoeren van de maatregelen die in het in 2013 geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan 

(GRP) 2014-2018 staan. 

Resultaat Er wordt uitvoering gegeven aan het GRP. 

Prestatie In het nieuwe GRP is een aparte financiële paragraaf opgenomen. Meer- of minder kosten 
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verrekenen via een kostendekkende rioolheffing. 

Resultaat De rioolheffing is kostendekkend. Op basis van herberekening vanuit het nieuwe GRP kon de 

rioolheffing vanaf 2014 worden verlaagd. 

7.1.4 Beleidsdoel Texel schoon houden 

7.1.4.1 Afval inzamelen 

Prestatie Het landelijk afval beheerplan (2013-2020) implementeren in de Texelse situatie door het 

afvalstoffenbeleidsplan vast te stellen en de hierin opgenomen maatregelen in 2014 en verder uit 

te voeren. 

Resultaat In 2014 is het Grondstoffenplan door de gemeenteraad vastgesteld en er is een aanvang gemaakt 

met de uitvoering daarvan. 

 

7.1.4.2 Voldoende openbare toiletten op het eiland 

Prestatie Onze gasten voldoende gelegenheid bieden tot het brengen van een toiletbezoek in de openbare 

ruimte. 

Resultaat Het onderzoek hiernaar is gestart. Dit wordt in 2015 afgerond. 

Prestatie Wenselijk is in elk dorp een openbaar toilet en daarom wordt verzocht hier een voorstel, inclusief 

een kostenraming voor maken. 

Resultaat Het onderzoek hiernaar is gestart. Dit wordt in 2015 afgerond. 

Prestatie In overleg met TOP en de horeca Texel hiervoor kijken naar de behoefte en de mogelijkheden 

voor toegankelijke toiletten. 

Resultaat Het onderzoek hiernaar is gestart. Dit wordt in 2015 afgerond. 

Prestatie Met de herinrichting van het centrumplan Den Burg aandacht besteden aan het Waaggebouw en 

kijken of hiervoor een andere bestemming mogelijk is. 

Resultaat Gebeurd. De Lindeboom gaat het Waaggebouw exploiteren en de toiletvoorziening in De 

Lindeboom is algemeen bruikbaar. 

 

 

7.1.4.3 Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden 

Prestatie Het onderzoek naar hergebruik en energiewinning uit afvalstoffen afronden en uitvoeren. 

Resultaat Onderdeel van het Grondstoffenplan, vastgesteld in 2014. 

7.1.5 Beleidsdoel Voldoende begraafplaatsen op het eiland 

7.1.5.1 Begraafplaats De Koog aanleggen 

Prestatie Met de voorgenomen aanleg van de begraafplaats in De Koog een lang gekoesterde wens van het 

dorp vervullen. 

Resultaat Het planologische traject is in 2014 afgerond. In 2017 wordt onderzocht of de aanleg van deze 

begraafplaats financieel en technisch haalbaar is. 
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

7 Volksgezondheid en milieu 2014  

Lasten              (bedragen x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Afval 1.951 1.816 1.816 2.062 

Rioolbeheer 3.054 2.751 2.751 2.757 

Milieubeleid 1.634 901 1.677 1.795 

Begraven 103 110 110 114 

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)  6.742 5.578 6.354 6.727 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Afval 2.248 1.991 1.991 2.108 

Rioolbeheer 3.549 2.972 2.972 3.004 

Milieubeleid 26 20 170 124 

Begraven 74 63 52 57 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)  5.898 5.046 5.185 5.294 

Saldo programma 7 -844 -532 -1.168 -1.433 

 

Rekeningresultaat programma 7 (verschil begroting – rekening)   € -265 Nadeel 
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Analyse (bedragen x € 1.000) 

721.0 Afval   € 129 nadeel 

Grof vuil – hogere verwerkingskosten €             11 nadeel   

Grof vuil – lagere opbrengsten €             32 nadeel   

Oud papier – hogere kosten inzameling €             20 nadeel   

Oud papier – lagere opbrengst door veel lagere marktprijs €             34  nadeel   

Klein chemisch afval – lagere verwerkingskosten €             18         voordeel   

Klein chemisch afval – hogere opbrengsten €               6   voordeel   

Hogere verwerkingskosten afval €             39 nadeel   

Hogere inkomsten afvalstoffenheffing €               7 voordeel   

Overige oorzaken > 10 €               3     voordeel   

Uren organisatie €             27 nadeel   

 

722.0 Rioolbeheer   € 27 voordeel 

Lagere verwerkingskosten veegvuil en zwerfvuil €             53 voordeel   

Lagere exploitatiekosten riolering. 

Per saldo waren de exploitatiekosten riolering 558 lager dan geraamd, 

vooral als gevolg van uitgesteld groot onderhoud. Daar staan hogere 

kosten voor onderhoud hoofdriool en hogere exploitatiekosten 

pompgemalen tegenover. 

€           558    voordeel   

Hogere storting in het rioolegalisatiefonds als gevolg van lagere 

exploitatiekosten riolering 

€            652 nadeel   

Uren organisatie €             68   voordeel   

 

723.0 Milieubeleid   € 164 nadeel 

Milieudienst, voordelige afrekening 

Voorstel: reservering € 20.806 Wabo decentralisatie restant 

Voorstel: reservering € 12.222 afronding digitalisering in 2015 

€ 35 voordeel   

Toevoeging reserve mobiliteitsplan 

Hogere storting in de reserve mobiliteit in verband met 

meeropbrengsten parkeren ten opzichte van de begroting, zie hiervoor 

voordeel op parkeren, programma 2.  

€ 86 nadeel   

Uren organisatie € 120 nadeel   

Overige oorzaken < 10 € 7 voordeel   

 

724.0 Begraven   € 1 voordeel 

Hogere opbrengsten begraafplaatsrechten € 5 voordeel   

Hogere kosten derden Oosterend en Den Burg € 10 nadeel   

Uren organisatie € 3 voordeel   

Overige oorzaken < 10 (onderhoud begraafplaatsen) € 3 voordeel   

 

Totaal geanalyseerd programma 7 (verschil begroting – rekening)   € 265 Nadeel 
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Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Ruimtelijke Ontwikkeling 

 Door de economische crisis wordt er minder gebouwd en komen geplande ruimtelijke ontwikkelingen 

lastiger tot uitvoering. 

 De Wet ruimtelijke ordening wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Op dit moment is nog 

onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Texel in 2014. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. 

 

 Wonen 

 Evaluatie en integrale herziening van de huisvestingsverordening als gevolg van de nieuwe 

huisvestingswet (2014). 

 Verdergaande vergrijzing en ontgroening. 

 Stagnatie van de woningbouwproductie. 

 Uitkomsten van een regionaal woonprogramma, resultaten in 2014 bekend. 

Beleid 

 Ruimtelijke Ontwikkeling 

 Structuurvisie Texel op Koers (2009) 

 Natuur- en landschapsbeleidsplan (2003) 

 Regionale visie Bedrijfsterreinen (provinciaal beleid 2006) 

 Welstandsnota Texel (2008) 

 Richting voor Economie, geef ruimte (2011) 

 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied (2011) 

 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan kernen (2011) 

 Kernwaarden in stand houden: 

 Rust en ruimte 

 Rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen 

 Grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen 

 Texelse identiteit 

 Specifieke eilandkarakter 

 Nachtelijke duisternis en maritieme monumenten 

 Wonen 

 Structuurvisie Texel op Koers (2009) 

 Woonvisie Texel 2008 – 2015 (2008) 

 Regionale Woonvisie (2006) 

 Provinciale woonvisie (2010) 

 

 

  

http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/natuur-en-landschapsbeleidsplan_35343.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=1844&f=636990969bf00fce4492423d7453b11d&attachment=0&c=2396
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/welstandsnota_35705.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/texel-proeftuin-en-andere-economische-kansen-richting-voor-economie_35467.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/uitgangspunten-bestemmingsplan-buitengebied_35711.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/uitgangspunten-komplannen_35729.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/woonvisie_35673.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=425&f=f2924ed33a29041653014ba1ce75860d&attachment=0&a=3
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Wonen/Beleidsmaker.htm
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8.1      Maatschappelijk doel Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met 

  behoud van Texelse kernwaarden 

8.1.1     Beleidsdoel Ruimtelijk beleid actueel houden 

8.1.1.1 Actuele bestemmingsplannen hebben 

Prestatie De beroepsprocedures afhandelen voor het Bestemmingplan Buitengebied, -De Koog, -Den Burg en 

–Oosterend. 

Resultaat Procedure De Koog en Oosterend zijn afgerond, Buitengebied heeft de zitting bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State plaatsgehad in december 2014, de uitspraak is gedaan 

op 15 april 2015. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk. 

Prestatie Vaststellen van de bestemmingsplannen voor de dorpen Oosterend, Den Burg, Oudeschild, Den 

Hoorn, Oost, Midden- en Zuid Eierland, De Cocksdorp, ’t Horntje en De Waal. 

Resultaat Oosterend en Oudeschild zijn vastgesteld. Den Hoorn, Oost, Midden- en Zuid Eierland zijn in 

procedure gebracht. 

8.1.1.2 Grond strategisch inzetten bij ontwikkeling van gebieden 

Prestatie Jaarlijks opstellen kader strategisch grondbeleid. 

Resultaat Dit is gebeurd in de paragraaf grondbeleid van de begroting. 

8.1.1.3 Dichtslibben van het landschap voorkomen 

Prestatie In 2013 is het bestemmingsplan buitengebied hieraan getoetst en vastgesteld.  

Resultaat Het bestemmingsplan is in februari 2014 in werking getreden. Prestatie is daarmee uitgevoerd. 

8.1.2 Beleidsdoel Een nieuwe bestemming ontwikkelen voor vrijkomende locaties 

8.1.2.1 Locatie Oude LTS en Burgemeester De Koninghal herinrichten  

Prestatie In 2014 vaststelling:  

 Grondexploitatie Den Burg-Zuid 

 Functioneel programma voor eisen voor binnensportaccommodaties Den Burg 

 Start renovatie zwembad Molenkoog. 

Resultaat Grondexploitatie Den Burg-Zuid in 2014 nog niet uitgevoerd. Functioneel programma van eisen 

voor binnensportaccommodaties wordt 2015. Renovatie zwembad Molenkoog is gestart en is 

voltooid op 1 mei 2015. 

8.1.2.2 Ontwikkelingsplan Den Burg centrum (Groeneplaats) uitwerken 

Prestatie Archeologische opgravingen 

Resultaat Nog niet aan de orde. 

Prestatie Afgifte Wabo vergunningen. 

Resultaat Nog niet aan de orde. 

Prestatie Uitgifte minimaal 6 kavels bouwrijpe grond. 

Resultaat Op basis van coalitieprogramma wordt nog geen grond uitgegeven. 

Prestatie Starten met herinrichten buitenruimte. 

Resultaat Op basis van het coalitieprogramma nog geen start herinrichting. 

8.1.2.3 Voorbereiding herstellen winkelrondje Den Burg 

Prestatie In 2014 een voorstel indienen waarin de mogelijkheden beschreven staan om het winkelrondje Den 

Burg (Groenplaats, Parkstraat, Burgwal, Weverstraat, Stenenplaats, Hogerstraat) 

verkeerstechnisch in ere te herstellen in overleg met belanghebbenden. 

Resultaat Bij vaststelling bestemmingsplan Den Burg Centrum eind 2013 heeft de raad kennis genomen van 

het ontwerp voor herinrichting buitenruimte. Besluit over de uitvoering wordt voorbereid als 

concreet zicht is op uitgifte kavels. 
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Prestatie Besluitvorming afronden voor de herinrichting van de buitenruimte met een plan van aanpak voor 

de situatie in de Parkstraat en de Burgwal. 

Resultaat Bij vaststelling bestemmingsplan Den Burg Centrum eind 2013 heeft de raad kennis genomen van 

het ontwerp voor herinrichting buitenruimte. Besluit over de uitvoering wordt voorbereid als 

concreet zicht is op uitgifte kavels. 

8.2      Maatschappelijk doel Zorgen voor voldoende woningen in kwantitatieve en 

  kwalitatieve zin 

8.2.1     Beleidsdoel Voldoende betaalbare woningen faciliteren 

8.2.1.1 Woonvisie evalueren en actualiseren 

Prestatie Het woonbeleid evalueren en actualiseren en hierna bepalen of verlenging voor onbepaalde tijd 

van de afschaffing van de huisvestingsvergunning mogelijk is. 

Resultaat Plan van aanpak in 2014 vastgesteld door de raad, uitvoering loopt in 2015. 

8.2.1.2 Prestatieafspraken Woontij evalueren en actualiseren 

Prestatie In overleg met Woontij de evaluatie opstellen. 

Resultaat Dit is doorgeschoven naar 2015 

Prestatie Actuele prestatieafspraken tussen Woontij en gemeente vaststellen en ondertekenen, met hierin 

verwerkt de punten uit de geactualiseerde woonvisie. 

Resultaat Dit komt na het vaststellen van de nieuwe woonvisie in 2015. 

8.2.1.3 Integrale evaluatie en herziening huisvestingsverordening 

Prestatie Evaluatie en herziening van de huisvestingsverordening realiseren binnen het hiervoor beschikbaar 

gestelde budget. 

Resultaat Dit komt na het vaststellen van de nieuwe woonvisie in 2015. 

8.2.1.4 In het regionale woonbeleid participeren 

Prestatie Bestuurlijk en ambtelijk deelnemen aan de regionale stuur- en begeleidingsgroep van het op te 

stellen Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland. 

Resultaat Heel 2014 heeft het proces gelopen (en loopt nog door in 2015).  

Prestatie Bevorderen dat de aparte positie van Texel op het gebied van de woningmarkt gerespecteerd en 

gefaciliteerd wordt. 

Resultaat Voor Texel is een status aparte verwoord in de stukken. 

8.2.2 Beleidsdoel Meer perspectief op de woningmarkt 

8.2.2.1 Starters komen aan bod 

Prestatie Het voorstel om starters te faciliteren afronden, door de gemeenteraad vast te laten stellen en 

uitvoeren. 

Resultaat Is vastgesteld en uitgevoerd. 

8.2.3 Beleidsdoel Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren 

8.2.3.1 Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten 

Prestatie Dit operationele doel is nu opgenomen bij 3.1.4.2. 
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 2014  

Lasten            (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Ruimtelijke ordening 520 518 582 339 

Volkshuisvesting 1.053 1.143 1.088 1.163 

Bouw- en woningtoezicht 214 230 230 92 

Bouwgrondexploitatie 840 6 2 758 

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)  2.627 1.897 1.902 2.352 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Ruimtelijke ordening 200 0 3 37 

Volkshuisvesting 543 767 729 838 

Bouw- en woningtoezicht 13 14 14 15 

Bouwgrondexploitatie 1.488 0 1.000 1.757 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)  2.245 781 1.745 2.647 

Saldo programma 8 -382 -1.116 -157 295 

 

Rekeningresultaat programma 8 (verschil begroting – rekening)   € 452 Voordeel 
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Analyse        (bedragen x € 1.000) 

810.0 Ruimtelijke ordening   € 275 voordeel 

Uren organisatie  € 254 voordeel   

Ruimtelijke ordening lokaal 

Voorstel; reservering € 10.000 uitsterfregeling logies en ontbijt 

Voorstel: reservering € 6.930 verbeteringen rioleringsplan Wezenland 

€ 18 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 3 voordeel   

 

820.0 Woningexploitatie/woningbouw   € 3 voordeel 

Woningcomplex € 23 voordeel   

Kapitaallasten 

Betreft de kapitaallasten van de voormalige Drijverschool in Den Hoorn. 

Dit gebouw is aan het onderwijs onttrokken, de kapitaallasten waren 

geraamd in programma 4.  

€ 31 nadeel   

Uren organisatie € 12 voordeel   

Overige oorzaken < 10 € 1 nadeel   

 

822.0 Volkshuisvesting   € 36 voordeel 

Omgevingsvergunning, werkzaamheden derden € 17 voordeel   

Leges omgevingsvergunning € 108 voordeel   

Kapitaallasten € 1 voordeel   

Uren organisatie € 93 nadeel   

Overige oorzaken < 10 € 3 voordeel   

 

822.5 Bouw- en woningtoezicht   € 138 voordeel 

Hogere opbrengst leges welstand € 3 voordeel   

Uren organisatie € 135 voordeel   

 

 

Totaal geanalyseerd programma 8 (verschil begroting – rekening)   € 452 Voordeel 
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Programma 9 Landschap, natuur en recreatie 

Ontwikkelingen en beleidskader 

Ontwikkelingen 

 Onderhoud en herstel van landschappelijke elementen als tuinwallen, kolken en boeten. 

 Dijkversterking op Texel voor het landschap. 

 Slimmer beheren natuur. 

 Natuurontwikkeling. 

Beleid 

 Nota Recreatie en Toerisme (september 2003) 

 Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) 

 Natura 2000 

 Diverse ruimtelijke beleidsnota’s (diverse data) 

 Beleidsnota Monumentenzorg Texel 2009 

 Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (september 2006) 

 Planologische kern Beslissing (PKB) Waddenzee Rijksbeleid (februari 2007) 

 Cultuurnota Texel (2007) 

 Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks) 

 Natuur- en landschapsbeleidsplan 2003 

 Raadsbesluit structurele financiering landschapsbeleidsplan Texel juni 2007 

 Houd Texel schoon 

 Strandnota (december 2007, juni 2009) 

 Mooi Texel, meer toekomst (2012) 
 

 

  

http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/toerisme-en-recreatie_35559.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38645&f=e94cd269df7f7e8312b52b9c17a16391&attachment=1&c=35707
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=14503&f=f043ba9d6e8679bad444cda52d2862d2&attachment=0&c=13783
http://www.noord-holland.nl/bestanden/programmabegroting2011/5.2.2.2_Beleidskader-Landschap_en_cultuurhistorie-010906.pdf
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/cultuurnota_35551.html
http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/natuur-en-landschapsbeleidsplan_35343.html
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=6970&f=130dcedb631fc0ed10227b0acbd7d0e7&attachment=0&c=2932
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=38399&f=f68c2923f2e67ccf77fce012b1e4e5d3&attachment=1&c=35483
http://www.texel.nl/document.php?m=23&fileid=35613&f=f807962b22e73beaf2cf0a12eb6fadfd&attachment=0&c=34359
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9.1 Maatschappelijk doel Streven naar een balans tussen wonen, ondernemen 

en natuur 

9.1.1 Beleidsdoel Landschap beheren 

9.1.1.1 Beheersoverleggroep faciliteren 

Prestatie Het in 2013 opgestelde Beheerplan Natura 2000 uitvoeren onder toezicht van een 

Beheeroverleggroep (BOG) waarvan de gemeente voorzitter is en de provincie het secretariaat 

voert.  

Resultaat Het beheerplan is nog steeds niet vastgesteld. Verwacht dat het plan in 2015 vastgesteld wordt. 

Prestatie Het Nationaal Park is een samenwerking tussen vele betrokken maatschappelijke organisaties. De 

gemeente neemt hier actief aan deel en ondersteunt voorlichting en educatie hierover ook 

financieel. 

Resultaat De gemeente heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk actief deelgenomen aan het Nationaal Park en 

is vertegenwoordigd in zowel het bestuur als de 2 werkgroepen: 

1) Beheer, Onderzoek en Recreatie; 

2) Communicatie & Educatie.  

9.1.2 Beleidsdoel Kwalitatief schoon en bereikbaar strand behouden 

9.1.2.1 Strandnota uitvoeren 

Prestatie Een kwalitatieve verbetering van de gescheiden inzameling bij de strandslagen. 

Resultaat Bij de strandslagen is een gescheiden inzameling ingericht. 

Prestatie Afspraken maken met de Vereniging Strandexploitanten Texel over het jaaractiviteitenplan 

‘schone stranden’ en deze afspraken binnen ieders verantwoording (laten) uitvoeren. 

Resultaat Jaarlijks vindt er in het strandoverleg afstemming plaats over de uit te voeren taken. 

9.2 Maatschappelijk doel Behoud en ontwikkeling van het Texelse landschap 

9.2.1 Beleidsdoel Landschapsbeleidsplan uitvoeren 

9.2.1.1 Landschapselementen aanleggen en onderhouden 

Prestatie Besteding ROL/RAL gelden en gemeentelijke bijdrage aan onderhoud, herstel en aanleg 

tuunwallen en kolken conform de planning uit het Landschapsbeleidplan. 

Resultaat De provinciale ROL/RAL gelden aangevuld met de gemeentelijke bijdrage zijn uitgekeerd conform 

de planning uit het Landschapsbeleidsplan. 

9.2.1.2 Tuunwallen en kolken aanleggen en onderhouden 

Prestatie Bestaande tuunwallen en kolken onderhouden, zodat ze niet verloren gaan en, waar mogelijk 

nieuwe aanleggen. 

Resultaat Dit wordt gedaan door de provinciale ROL/RAL gelden aan te vullen met een gemeentelijke 

bijdrage. Zie ook 9.2.1.1 

9.2.1.3 Financieringsfonds en –regeling landschap beheren 

Prestatie De Streekrekening van de gemeente Texel bij de Rabobank in stand houden zolang verplicht 

schatkistbankieren niet ingevoerd is.  

Resultaat Schatkistbankieren is inmiddels ingevoerd. De Streekrekening bestaat nog wel, de gemeente mag 

er echter geen geld meer op zetten. Mede door de lage rentestand is de opbrengst van de 

Streekrekening minimaal geweest. 



 

83/181 

9.2.1.4 Provinciaal Natuurbeheerplan monitoren 

Prestatie Samen met andere Texelse partijen zorgen dat de provincie een juiste weergave van de afspraken 

op Texel in het Natuurbeheerplan opneemt. 

Resultaat De gemeente heeft in 2014 veelvuldig overleg gevoerd met Texelse partijen waaronder LTO en De 

Lieuw over natuurbeheer op Texel. Het Natuurbeheerplan van de provincie sluit aan op de 

gemaakte afspraken. 

9.2.1.5 Toegankelijkheid van natuurgebieden waarborgen 

Prestatie Afspraken maken met de terrein beherende organisaties om de toegankelijkheid van de gebieden 

door gebruikers op elkaar af te stemmen. 

Resultaat Dit is onderwerp van gesprek in de overleggen tussen gemeente en de terrein beherende 

organisaties. 

9.2.1.6 Voldoende ruimte voor kleinschalig historisch medegebruik behouden 

Prestatie Samen met natuur beherende organisaties een juiste mix van maatregelen afspreken. Conform het 

raadsprogramma moet het areaal landbouwgrond hierbij niet verder aangetast worden. 

Resultaat Uitgangspunt bij de ontwikkelingen op het eiland is dat het areaal landbouwgrond niet verminderd 

wordt. Ook in 2014 is dit uitgangspunt toegepast. 

9.2.1.7 Kernwaarden Texels landschap versterken 

Prestatie Het structurerend beeldkwaliteitplan Texel is onderdeel van het vastgesteld bestemmingsplan 

buitengebied (juni 2013).  

Resultaat Het beeldkwaliteitsplan Texel is onderdeel van het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan 

Buitengebied Texel 2013. 

9.2.1.8 Ecologische hoofdstructuur, inclusief Waalenburg, Hanenplas, Dorpszicht en Zeeburg, afronden 

Prestatie Deelnemen, aanjagen, verbinden en belangen behartigen in diverse overleggen met als doel een 

evenwichtig beheer van natuur en landschap. Met als doel een evenwichtige beheer van natuur- 

en landschap, zekerheid voor grondeigenaren en gebruikers en ruimte voor recreatief/kleinschalig 

historisch medegebruik. 

Resultaat De gemeente heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk deelgenomen aan overleggen om afronding van 

de ecologische hoofdstructuur (EHS) op Texel te bevorderen. De EHS is overgegaan in Natuur 

Netwerk Nederland (NNN). 

9.2.1.9 Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen 

Prestatie Via deelname aan de projectgroep, in samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven in de 

Noordkop en in samenwerking met VASTT, invloed aanwenden om te zorgen voor een werkbaar 

beheersplan Natura2000. 

Resultaat Het beheerplan is nog niet vastgesteld. Verwacht wordt dat dit in 2015 plaats zal vinden. 

9.2.1.10 Problematiek overzomerende grauwe ganzen en verwilderde katten aanpakken 

Prestatie Grauwe ganzen: Samen met de direct betrokken organisaties op nationaal niveau werken aan een 

oplossing. 

Resultaat In overleg met LTO, provincie en terrein beherende organisaties is dit een blijvend punt van 

aandacht en wordt binnen de gestelde wettelijke kaders gewerkt aan oplossingen. 

Prestatie Verwilderde katten: Beleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer en 

dierenopvang. 

Resultaat Beleid is vastgesteld, er wordt conform het beleid gewerkt. 
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9.2.1.11 Mooi Texel meer toekomst 

Prestatie Een brede discussie voeren als onderdeel van projectatelier Planet Texel. De uitkomst van deze 

discussie aan de gemeenteraad presenteren. 

Resultaat Planet Texel is aan de raad gepresenteerd. Op dit moment vindt er een uitwerking van deelgebied 

De Koog plaats. 

9.2.2 Beleidsdoel Dijkversterking zoveel mogelijk buitendijks 

9.2.2.1 Zandige variant Prins Hendrikdijk uitvoeren 

Prestatie Op initiatief van de gemeente is besloten om de Prins Hendrikdijk door middel van een zandige 

variant te versterken door het aanleggen van een duingebied met natuurbouw in de Waddenzee 

tussen ’t Horntje en Oudeschild. 

Resultaat In 2014 heeft planvorming, nader onderzoek en de voorbereiding tot vergunningaanvraag 

plaatsgevonden. 

9.2.3 Beleidsdoel Openbaar groen en speelplaatsen beheren 

9.2.3.1 Onderhouden openbaar groen 

Prestatie Groen wordt onderhouden op een acceptabele beeldkwaliteit. 

Resultaat In 2014 is het reguliere groenonderhoud uitgevoerd. 

Prestatie Er worden zoveel mogelijk inheemse soorten gebruikt. 

Resultaat In de beplantingsplannen worden zoveel mogelijk inheemse soorten gebruikt. 

Prestatie Met de keuze rekening houden met de aantrekkelijkheid voor bewoners en toeristen. 

Resultaat Afwisselende soorten toegepast, plus soorten die lang bloeien en zoveel mogelijk inheems zijn. 

Prestatie Het assortiment zo samenstellen dat dit gunstig is voor de flora en fauna. 

Resultaat Dat is gedaan door gebruik te maken van zoveel mogelijk inheems soorten. 

Prestatie Operationeel maken van het groenbeheerssysteem in 2014. 

Resultaat Is gestart in 2014 en wordt in 2015 afgerond. 

9.2.3.2 Voldoende openbare speelplaatsen hebben die voldoen aan de veiligheidseisen 

Prestatie Elk jaar alle speeltoestellen (ook op schoolpleinen) controleren op veiligheid. 

Resultaat Alle speeltoestellen zijn in 2014 gecontroleerd op veiligheid. 

Prestatie Bestaande speeltoestellen onderhouden en naar de toekomst toe kijken waar ze nodig zijn in 

verband met de afname kinderen. 

Resultaat Hiermee is gestart in 2014. Dit wordt in 2015 afgerond. 
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B Jaarrekening 

Wat heeft het gekost? 

9 Landschap, natuur en recreatie 2014  

Lasten                 (x 1.000 euro) 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Natuur en landschap 851 469 483 418 

Openbaar groen 1.239 1.323 1.366 1.309 

Noordzeestrand 474 516 516 514 

Speelplaatsen 120 79 79 118 

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)  2.684 2.387 2.443 2.360 

Baten 

 Rekening 2013 Begroting 2014 

primair 

Begroting 2014 

na wijziging  

Rekening 2014 

Natuur en landschap 152 151 151 156 

Openbaar groen 60 51 61 71 

Noordzeestrand 184 173 173 180 

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)  396 375 385 408 

Saldo programma 9 -2.287 -2.012 -2.058 -1.952 

 

Rekeningresultaat programma 9 (verschil begroting – rekening)   € 105 Voordeel 
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Analyse        (bedragen x € 1.000) 

550.0 Natuur en landschap   € 70 voordeel 

Natuur en landschap, lagere kosten derden €               9 voordeel   

Lagere kosten sanering v.m. rioolwaterzuivering Oudeschild €               9 voordeel   

Hogere subsidie tuunwallen €               4 voordeel   

Uren organisatie  € 48 voordeel   

 

560.0 Openbaar groen   € 67 voordeel 

Openbaar groen 

Onder andere door stormschade en hogere waterschapslasten 

€ 22 nadeel   

Volksfeesten 

Lagere verwerkingskosten afval Meierblis en lagere kosten derden. 

€ 15 voordeel   

Kermis  

Hogere opbrengst door extra kermis in Den Burg. 

€               5  voordeel   

Uren organisatie € 69 voordeel   

 

560.4 Noordzeestrand   € 8 voordeel 

Huuropbrengsten Noordzeestrand € 8 voordeel   

Blauwe vlag  €  4 voordeel   

Strandreiniging € 2 voordeel   

Bewakingskosten noordzeestrand € 9 voordeel   

Badtenten 

Overschrijding op onderhoud reddingboten, afrit/heiningen/rolmatten 

en materiaal.  

€ 6 nadeel   

Uren organisatie € 5 nadeel   

Overige oorzaken < 10 € 4 nadeel   

 

580.5 Speelplaatsen   € 40 nadeel  

Uren organisatie  € 37 nadeel    

Overige oorzaken < 10 € 3 nadeel   

 

Totaal geanalyseerd programma 9 (verschil begroting – rekening)   € 105 Voordeel 
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Algemene dekkingsmiddelen 2014 

In de programmaverantwoording wordt het overzicht algemene dekkingsmiddelen gegeven. Dit overzicht 

bevat tenminste de realisatie betreffende: 

 lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 

 algemene uitkering 

 dividend 

 onvoorzien  

Lokale heffingen 2014 

De gemeente Texel heeft de volgende niet besteding gebonden gemeentelijke heffingen:          (x 1.000 euro) 

2014 Realisatie Begroting Saldo 

Onroerende zaak belasting 1.744 1.764 -20 

Toeristenbelasting 4.082 3.869 +213 

Forensenbelasting 1.043 1.039 +4 

Precariobelasting 106 100 +6 

Totaal 6.975 6.772 +203 

Algemene uitkering  

De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten in 

2014. De begroting is gebaseerd op de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar.          (x 1.000 euro) 

2014 Realisatie Begroting Saldo 

Uitkering gemeentefonds 16.822 16.591 231 

Dividend 

Verantwoord zijn de navolgende dividenden             (x 1.000 euro) 

2014 Realisatie Begroting Saldo 

Bank Nederlandse Gemeenten 4 7 -3 

H.V.C. Garantstellingsprovisie 49 50 -1 

Totaal 53 57 -4 

Onvoorzien 2014 

Het beschikbare budget op jaarbasis is € 33.000. In 2014 is dit budget niet aangesproken. Het gehele bedrag 

is meegenomen in het rekeningresultaat.  

Onderwerp Begrotingswijziging in 

raadsvergadering d.d. 

Bedrag Nadere toelichting Programma 

Geen uitgaven  Geen 0   

Totaal  0   
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Paragrafen 

Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een 

kort overzicht.  

 

De paragrafen geven extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere 

termijn.  

 

Als er voor een onderwerp een actuele nota bestaat blijft de paragraaf beperkt tot een korte beschrijving 

van de stand van zaken. Als deze ontbreekt is de paragraaf uitgebreider.  

 

Er zijn 7 paragrafen, te weten: 

 

Paragraaf A Weerstandsvermogen 

Paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen 

Paragraaf C Verbonden partijen 

Paragraaf D Bedrijfsvoering 

Paragraaf E Grondbeleid 

Paragraaf F Financiering 

Paragraaf G Lokale lasten  
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Paragraaf A - Weerstandsvermogen 

 

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie over hoe solide de financiële positie is en maakt deel uit van de 

weerstandscapaciteit, middelen waarover de gemeente beschikt of zou kunnen beschikken om onvoorziene 

uitgaven te dekken.  

 

Het huidige beleid is enerzijds neergelegd in de nota reserves en voorzieningen, geactualiseerd in oktober 

2014 en anderzijds in het raadsprogramma voor wat de financiering en dekkingsmiddelen en het verhogen 

van belastingen betreft. 

 

De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers welke niet in de 

lopende exploitatie opgevangen kunnen worden. Mutaties binnen de algemene reserve vinden voornamelijk 

plaats door toevoeging of onttrekking van het rekeningresultaat en financiële consequenties met betrekking 

tot wettelijke en onontkoombare taken. De ondergrens is vastgesteld op € 2 miljoen. 

Weerstandscapaciteit 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele weerstandscapaciteit (eenmalig in te zetten in verband 

met calamiteiten en tegenvallers) en structurele weerstandscapaciteit (structureel in te zetten voor 

tegenvallers op de exploitatie). 

 

De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Texel wordt berekend uit het budget onvoorzien, de 

algemene reserve, de stille reserves en de onbenutte belastingscapaciteit. De totale weerstandscapaciteit 

bedraagt in 2014 ca. € 6,3 miljoen. In de volgende tabel vindt u een specificatie van deze berekening. 

 

De weerstandscapaciteit is ten opzichte van 2013 met € 67.358 gedaald. Oorzaak hiervoor is een daling van 

de omvang van stille reserves van € 200.000 en een stijging van de belastingscapaciteit van € 132.642 als 

gevolg van verhoging normpercentage berekening capaciteit.  

Weerstandscapaciteit exploitatie structureel 

1. OZB € 2.472.683 (1)  

2. Rechten en leges € 0 (2)  

Totaal onbenutte belastingcapaciteit € 2.472.683   

3. Onvoorzien € 33.000 (3)  

Weerstandscapaciteit exploitatie   € 2.505.683 

Weerstandscapaciteit vermogen incidenteel 

4. Vrij aanwendbaar deel algemene 

reserve 

€ 2.000.000 (4)  

5. Stille reserves € 1.800.000 (5)  

Weerstandscapaciteit vermogen   € 3.800.000 

 

Totale Weerstandscapaciteit   € 6.305.683 

 

Om te kunnen bepalen hoe hoog de weerstandscapaciteit moet zijn, is een organisatiebreed profiel nodig 

waarin de risico’s geïnventariseerd en zo mogelijk gekwantificeerd worden. Vormgeving risicomanagement 

staat gepland voor 2015 in overleg met de (nieuwe) accountant.  
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Toelichting 

1)  

Omschrijving OZB-waarde 

2014 

Waardepeildatum 

1/1/2013  

€           (A) 

Opbrengst 

OZB l 2014  

 

 

€    (B)  

% norm ozb 

basis  

meicirculaire  

2014  

       

Opbrengst 

norm  

(D =A * C) 

 

€      (D) 

Belasting-

capaciteit 

Texel 

( E = D-B) 

€      (E) 

1) OZB eigenaar woning 2.132.519.000 965.384  0,1135 2.420.409 1.455.025 

2) OZB eigenaar niet-woning 690.667.000 452.767  0,1504 1.038.763 585.996 

3) OZB gebruiker niet-woning  624.870.000 326.306  0,1213 757.967 431.661 

Totaal  

 

 1.744.457  4.217.140 2.472.683 

 

De OZB waarde van de woningen en niet-woningen is afgerond € 2.8 miljard (A 1+2). De belastingcapaciteit 

over 2014 is bijna € 2,5 miljoen (E). 

 

De werkelijke opbrengst OZB 2014 is exclusief de niet opgelegde en verminderde aanslagen.  

 

2) Beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn.  

 

3) Er is een bedrag van € 33.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven.  

 

4) De ondergrens van de algemene reserve is € 2 miljoen.  

 

5) De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2014 geactualiseerd en hebben betrekking 

op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kustbezit. Voor een nadere 

toelichting wordt verwezen naar deze nota.  

Risico's 

Onderaan vindt u een overzicht van de bekende risico’s die de gemeente loopt. Het zijn risico’s die hun 

oorsprong hebben in het verleden en toekomstig risico’s.  

 

Voorbeelden van risico's uit het verleden die later zichtbaar kunnen worden zijn grondverontreiniging en 

schaderisico's.  

 

Voorbeelden van toekomstige risico's zijn economische ontwikkelingen en beleidsbeperkingen die opgelegd 

worden door de hogere overheden.  

 

Voor zover risico's niet door een verzekering opgevangen kunnen worden, moeten zij vertaald worden naar 

de financiële opvangbuffer van de gemeente, de algemene reserve. In 2015 wordt risicomanagement in de 

organisatie ingebed en wordt de koppeling gemaakt naar het benodigde weerstandsvermogen.  

 

De omvang van het weerstandsvermogen is in combinatie met de verzekeringsportefeuille voldoende om 

onderstaande mogelijke risico’s af te dekken.  

  

http://www.texel.nl/de-gemeente/beleidsstukken_42781/item/reserves-en-voorzieningen_35691.html
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 Risico Omschrijving Financieel 

Impact/kans 

 

1 

 

 

Deposito Landsbanki Geen risico meer. In 2014 is de restantvordering volledig 

terug ontvangen. Dit risico komt voortaan niet meer terug 

in de risicoparagraaf.  

Niet meer van 

toepassing 

 

2 

Organisatieontwikkeling De reorganisatie is in 2014 afgerond. Per april 2015 zijn er 

geen bovenformatieven meer. De ingestelde voorziening 

hiervoor wordt in 2015 geëvalueerd en de financiële 

consequenties meegenomen in de halfjaarsrapportage 

2015. Dit risico komt voortaan niet meer terug in de 

risicoparagraaf.  

Niet meer van 

toepassing 

Terugkijkend naar de laatste decennia is het niet waarschijnlijk dat de onderstaande risico’s in de komende jaren zullen leiden tot 

forse nadelige financiële consequenties. 

 

3 

Toeristenbelasting/Forensen- 

belasting 

De opbrengst toeristenbelasting brengt risico’s met zich 

mee. De opbrengst is afhankelijk van de omvang van het 

aantal overnachtingen. In 2014 is ca. 4 miljoen aan 

toeristenbelasting en ca. 1 miljoen aan forensenbelasting 

gerealiseerd.  

Omvang: 

€ 5.000.000 

Kans: 0-5%  

 

 

4 

Grondsanering bij de voormalige 

vuilstort-plaatsen (Den Hoorn, 

Veenselangweg en andere nog niet 

bekende locaties) 

Afhankelijk van de (grond)onderzoeken en de daarop 

volgende besluitvorming, zal dit kunnen leiden tot 

gemeentelijke saneringsbijdrages. 

Omvang: 

Niet bekend 

Kans: 0-5% 

 

 

5 

Juridische aansprakelijkheid (niet 

verzekerbaar) 
In het kader van juridische kwaliteitszorg moet ook 

bewust omgegaan worden met juridische risico’s. 

Aansprakelijkheidstellingen kunnen (forse) financiële 

consequenties hebben. Voor de wettelijke 

aansprakelijkheid is de gemeente verzekerd.  

Omvang: 

Niet bekend 

Kans: 0-5%  

 

Indien zich onderstaande risico’s voordoen worden deze geëffectueerd en financieel afgedekt in de desbetreffende begroting.  

 

6 

Regionalisering brandweer 

Veiligheidsregio 

In 2015 worden de kosten van de Veiligheidsregio op basis 

van inwoners verdeeld. In 2015 wordt de verdeelsleutel 

voor de begroting 2016 heroverwogen. Voor Texel kan dit 

nadelige gevolgen hebben. Voor eventuele frictiekosten 

zijn middelen gereserveerd door middel van een 

bestemmingsreserve. 

De raad wordt periodiek geïnformeerd via 

raadsinformatiebrieven.  

Omvang: afhankelijk 

gekozen 

verdeelsleutel 

tussen € 300.000 en 

€ 650.000. 

Kans: 50-75% 

 

7 

Algemene uitkering: 

Kortingen 

 

Herijking gemeentefonds 

 

Laatste jaren meer regel dan uitzondering. 

 

De eerste fase van de herijking van het gemeentefonds is 

afgerond. De 2e fase is gepland voor het begrotingsjaar 

2016 en heeft betrekking op de (sub)clusters brandweer 

en rampenbestrijding, werk en inkomen, volkshuisvesting, 

onderwijshuisvesting en ruimtelijke ordening/stedelijke 

vernieuwing. De gevolgen van deze herijking worden pas 

inzichtelijk gemaakt met de meicirculaire 2015. 

Omvang: 

Niet bekend.  

Kans: 50-75% 

8 Decentralisatie van rijk- en 

provincietaken 

Het gaat om taken die overgeheveld worden en waarvan 

de financiële consequenties niet of alleen gedeeltelijk 

geregeld zijn. In 2015 is het sociaal domein 

gedecentraliseerd. Hierover wordt de raad periodiek 

geïnformeerd en vanaf 2015 is een aparte paragraaf over 

het sociaal domein in de begroting opgenomen.  

Omvang: 

niet aan te geven, 

afhankelijk van 

onderwerp. 

Kans: 50-75% 

 

Overige: 

9 Juridische aansprakelijkheid (eigen 

risico) 

Voor de wettelijke aansprakelijkheid is de gemeente 

verzekerd.  

Omvang: 

10.000 – 15.000 

Kans: 75-100% 
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Paragraaf B - Onderhoud kapitaalgoederen 

Algemeen 

Gemeente Texel heeft een scala van openbare ruimten en gebouwen in beheer en onderhoud. Veel 

activiteiten vinden hierop of hierbinnen plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al deze activiteiten 

zijn kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, riolering, groen en gebouwen. De kwaliteit van de 

kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de 

(jaarlijkse) lasten. 

 

Het beleid van de diverse kapitaalgoederen is in diverse nota’s verwoord. 

 Nota Wegbeheer 2007 

 Basisrioleringsplan (BRP) en Gemeentelijk rioleringsplan 2014 – 2018 (GRP) 

 Masterplan water voor Texel 

 Rationeel gebouwenbeheer (in voorbereiding). 

Wegen 

Op 29 mei 2007 is door de gemeenteraad de nota Wegbeheer vastgesteld. In deze nota zijn de gewenste 

kwaliteitsniveaus voor de verschillende groepen van wegen vastgelegd, plus de daarbij behorende budgetten. 

Uitgangspunt hiervan was de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft over het onderhoud van de wegen 

en de goede staat waarin ze moeten verkeren. Voor de verschillende groepen van wegen is er een budget 

vastgesteld, waardoor er gerichter onderhoud plaats kan vinden. Vanaf 1 januari 2008 is dit beleid van 

kracht. In de praktijk vertaalt zich dit door een jaarlijkse inspectie van de toestand van de Texelse wegen, 

op basis waarvan er een concreet onderhoudsprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd. Uitgangspunt van 

het beleid is, dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Door de gemeenteraad is het budget voor 

onderhoud wegen vanaf 2012 met 10% verminderd. Dit is voor een klein gedeelte ingevuld door de wegen 

niet meer jaarlijks te inspecteren. Voor het andere deel betekent dit, dat er vanaf 2012 minder geld te 

besteden is aan het daadwerkelijke onderhoud. Het wegenonderhoud begint achter te lopen op het gewenste 

kwaliteitsniveau. In 2014 zijn alle wegen nog een keer geïnspecteerd om een totaal beeld te krijgen van de 

stand van zaken. In 2015 ontvangt de gemeenteraad hierover een rapportage. 

 

In 2014 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers e.d.) 

In 2014 is gestart met het opstellen van een beheerplan voor bruggen en tunnels. Deze kunstwerken zijn 

geïnspecteerd. In 2015 wordt hieromtrent een beheerplan gemaakt. 

 

Het opstellen van een beheerplan voor duikers en beschoeiingen is vertraagd. In 2015 wordt dit in 

gezamenlijkheid met de Noordkop opgepakt. 

Riolering 

Op het gebied van riolering zijn een 2-tal plannen relevant te weten het basisrioleringsplan (BRP) en het 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het basisrioleringsplan zijn de kentallen van de riolering weergegeven 

en is aangegeven welke maatregelen (op hoofdlijnen) genomen moeten worden om te voldoen aan de 

wettelijk gestelde eisen. 

In 2014 is door de gemeenteraad het GRP voor de planperiode 2014 – 2018 vastgesteld. 

 

Het aanleggen, beheren en onderhouden van het rioleringsstelsel binnen de gemeente Texel geschiedt 

conform het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). In 2014 zijn hieromtrent diverse rioolwerkzaamheden 

uitgevoerd, onder meer het vervangen van de riolering in de Diek, Ploosterstraat, Vlamkast en de 

Schoolstraat. Daarnaast zijn grondwaterproblemen aangepakt in de Herenstraat door de aanleg van een 

infiltratieriool. 
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Water 

Gemeente Texel gaat sinds jaar en dag op een duurzame en doelmatige manier om met het water op het 

eiland. Op aangeven van het Hoogheemraadschap is in 2013 gestart met een follow up van het Masterplan 

Water. Dit is in 2014 doorgezet en er zijn werkgroepen gevormd die de deelvraagstukken uit gaan zoeken. 

Doel is om te kijken welke acties er op watergebied op dit moment genomen kunnen worden om later 

(bijvoorbeeld 2020) geen spijt te hebben. Met andere woorden; welke acties kunnen we nu nemen / inzetten 

om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld klimaat). Hierbij zijn HHNK, gemeente 

Texel, Provincie, SBB, natuurmonumenten, LTO, De Lieuw, recreatie en meer betrokkenen aangesloten. 

Naast water en klimaatsveranderingen wordt er ook gekeken naar dijkverhoging, verdroging en verzilting. 

 

Door de nieuwe waterwetgeving waarvan de “overgangswet” in 2008 in werking is getreden, krijgen de 

gemeentes in Nederland er taken bij. Dit komt voornamelijk neer op een faciliterende rol voor de burgers 

richting Provincie en Hoogheemraadschap. Dit geldt niet alleen voor oppervlaktewater maar ook voor 

grondwater. Gemeentewerken functioneert nu als “waterloket”, dit zal in de toekomst deels kunnen lopen 

via de nieuw op te zetten 'Gemeentewinkel'. 

Gebouwen 

Jaarlijks worden alle gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd en de onderhoudsbehoefte voor het daarop 

volgende jaar vastgesteld, begroot en uitgevoerd. In 2014 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de 

volgende panden: Kerktoren Kikkertstraat 85, woning Reijer Keijserstraat 5, woning en atelier Diek 11 en 

11A, dorpshuis De Wielewaal Langwaal 9 en Havenkantoor Haven 1.  

 

Panden die voor de bedrijfsvoering niet meer noodzakelijk zijn worden verkocht of gesloopt.  

Vorig jaar is de berging aan het Achterom 3 en de schapenboet aan de Duykerdam 25 gesloopt en er is intern 

asbest gesaneerd bij de muziekschool Artex. Daarnaast is er valbeveiliging aangebracht op de gemeentewerf 

en de sporthal aan de Beatrixstraat 31.  

 

Het beleidskader wordt op dit moment geactualiseerd en in 2015 voorgelegd aan de raad. 

Groen 

Het Groenbeleid- en beheerplan is in 2014 verder uitgewerkt. Het nieuwe beleid omvat het openbaar groen 

in de dorpskernen, het bermbeheer, het groen op de begraafplaatsen en de sportvelden. Er is een lange 

termijnvisie vastgelegd voor het groen in de kernen en verbindende elementen in het landschap. Het 

onderhoud aan het openbare groen wordt op basis van dit nieuwe beleid planmatig uitgevoerd binnen de 

bestaande beschikbare middelen en de bestaande capaciteit. Het aangeschafte programma 

Groenbeheersysteem is daarbij ondersteunend. Het plan wordt in 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. 

 

Onderdeel van het nieuwe beleid in het Groenbeheersplan wordt ook het beheer van speeltoestellen. Het 

vergt de komende jaren meer aandacht om de wettelijk verplichte administratieve- en 

onderhoudsmaatregelen uit te voeren. 

 

Bijzondere aandacht blijft vooralsnog uitgaan naar monumentale en gezichtsbepalende bomen.  

De gemeenteraad heeft in januari 2014 een aangepaste lijst met waardevolle bomen en de daarbij 

behorende criteria vastgesteld. 
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Sportaccommodaties 

1. Gebouwen 

De binnensportaccommodaties in de buitendorpen zijn onderdeel van de plaatselijke dorpshuizen. 

In Den Burg worden 2 sportzalen en 1 sporthal in stand gehouden. Deze accommodaties worden vooral 

gebruikt voor het onderwijs, de sportverenigingen en welzijnsinstellingen. Daarnaast worden ze verhuurd 

voor afzonderlijke evenementen. Het onderhoud van de sportvoorzieningen is gekoppeld aan het 

gemeentelijk rationeel gebouwenbeheer. De 2 sportzalen en de sporthal hebben inmiddels ieder afzonderlijk 

een respectabele leeftijd bereikt. In 2014 heeft de gemeenteraad in principe besloten over te gaan tot 

nieuwbouw van een binnensportaccommodatie.  

2. Buitensport 

De gemeente faciliteert met de instandhouding van een aantal buitensportaccommodaties, waaronder 

voetbalvelden in de dorpen, een wieler- en atletiekbaan en ijsbaan in Den Burg. Tijdens de zomerstop wordt 

aan de voetbalvelden groot onderhoud uitgevoerd. In het algemeen verkeren de sportvelden in goede 

conditie. Er zijn met uitzondering van kleine delen van de velden van TX 94 geen knelpunten bekend. 

In 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van het kunstgrasveld op Sportpark Zuid in Den Burg. 

3. Openluchtzwembad 

In 2014 is gestart met de renovatie van het zwembad. In 2015 wordt dit werk opgeleverd. 

Haven 

Op 1 december 2008 is de haven in eigendom en beheer overgenomen van het Rijk. De raad heeft op 2 juni 

2009 een onderhoudsbudget goedgekeurd waardoor het dagelijks onderhoud uitgevoerd kan worden. In 2013 

is in overleg met alle belanghebbenden gewerkt aan een structurele aanpak van het beheer en toekomstige 

ontwikkelingen. Begin 2014 is de havenvisie vastgesteld in de gemeenteraad. 
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Paragraaf C - Verbonden partijen 

 

Het is vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt van belang dat in de begroting en de 

jaarstukken aandacht wordt besteed aan de rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en 

financiële band heeft. De gemeente mandateert de verbonden partij. De gemeente blijft uiteindelijk 

verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstelling van de programma’s. Het aangaan van 

banden met deze rechtspersonen komt altijd voort uit het publiek belang. 

Definitie verbonden partij 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van 

stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld 

die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de 

verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente. 

 

In de vergadering van 11 maart 2008 heeft de raad een nota verbonden partijen vastgesteld. Ten aanzien van 

het beleid is door de gemeente samenvattend het volgende vastgelegd: 

 De gemeente Texel heeft een voorkeur voor deelname aan een publiekrechtelijke 

samenwerkingsvorm. Deze voorkeur kan worden aangeduid als “ja mits” aan een aantal voorwaarden 

wordt voldaan. Deze voorwaarden liggen op het terrein van het leveren van een extra bijdrage aan 

het publiek belang, het kunnen uitoefenen van voldoende invloed en/of sturing en het adequaat 

kunnen invullen van democratische controle. 

 De gemeente Texel is terughoudend als het gaat om de vraag of de gemeente aan een 

privaatrechtelijke samenwerkingsvorm wil deelnemen. Deze terughoudendheid kan worden aangeduid 

als “nee tenzij” er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Deze 

bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van slagvaardigheid, effectiviteit of 

efficiëntie. 

 De gemeente Texel is terughoudend als het gaat om de vraag of de gemeente aan een publiekprivate 

samenwerking (PPS) wil deelnemen. In feite komt PPS neer op deelname aan een privaatrechtelijke 

samenwerkingsvorm. Ook hier geldt dus de regel “nee tenzij” er bijzondere redenen zijn die een 

uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Bijzondere redenen om deel te nemen aan PPS liggen over 

het algemeen op het vlak van meerwaarde en efficiencywinst. 

 

Op voorstel van het college heeft de raad in de vergadering van 17 september 2014 besloten over de 

gemeentelijke vertegenwoordiging aan de verbonden partijen. Vanwege wisselingen in het college 

(samenstelling en wisseling portefeuilles) was het gewenst de vertegenwoordiging opnieuw vast te stellen.  

 

Vanuit de organisatie zijn de verschillende organisaties geïnformeerd worden over de bestuurlijke 

vertegenwoordiging vanuit de gemeente. Ook in de programmabegroting en het jaarverslag worden de 

wijzigingen doorgevoerd in de paragraaf ‘Verbonden Partijen’. Intern wordt ook gewerkt met zogenaamde 

inhoudelijke en financiële accounthouders; medewerkers die college en raad adviseren en ondersteunen op 

het gebied van verbonden partijen. 

 Tot slot hebben college en raad afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan verbonden 

partijen,onder meer door dit als een vast agendapunt te hanteren bij commissievergaderingen. Hiermee 

wordt, in aanvulling op besluitvormingstrajecten of raadsinformatiebrieven over specifieke onderwerpen, 

door het college aan de raad informatie gegeven over relevante actuele ontwikkelingen
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Publiekrechtelijk verbonden partijen 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Vestigingsplaats: Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar 

Doel Het doel van de veiligheidsregio is gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van 

de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in 

het samenwerkingsgebied. Zowel de Regionale brandweer als de Meldkamer en de GHOR 

(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) zijn ondergebracht in deze 

regeling. Met ingang van 1 januari 2007 is ook het ambulancevervoer van de 

gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord als 

contracttaak bij de veiligheidsregio ondergebracht. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Burgemeester F.C. Giskes, lid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.  

Resultaat 2014  € -146.000 (2013 € -508.000) 

Gemeentelijke bijdrage 2014 €  142.147, ofwel € 10,40 per inwoner (2013 € 146.111 , ofwel € 10,69 per inwoner) 

GGD Hollands Noorden 

Vestigingsplaats: Zuiderweg 25 te Schagen 

Doel Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun bewoners te 

beschermen, te bewaken en te bevorderen.  

Op 1 april 2007 heeft het noordelijk deel van Noord Holland 1 gemeenschappelijke 

gezondheidsdienst, de GGD Hollands Noorden. De nieuwe GGD is ontstaan door het 

samengaan van de GGD Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.  

Het gebied telt 17 gemeenten en zo’n 645.000 inwoners. 

De GGD Hollands Noorden heeft als missie dat het de gezondheid en veiligheid van alle 

inwoners van Noord-Holland Noord bewaakt, beschermt en bevordert: 

 bewaken door gezondheidsrisico’s en onveiligheid signaleren en de inzichten 

hierover actief te verspreiden, 

 beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid 

met preventie, bestrijding en voorlichting, 

 bevorderen van individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van 

gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder H. Huisman - Peelen 

Eigen vermogen 31-12-2014 €  744.000      (2013 €    497.000) 

Vreemd vermogen 31-12-2014 € 3.616.000    (2013 € 3.299.000) 

Resultaat 2014 €  285.000      (2013 €    361.000) 

Gemeentelijke bijdrage 2014 €  224.170 ofwel € 16,43 per inwoner (2013 € 229.263 ofwel € 16,77 per inwoner) 

  



 

101/181 

Regionale Uitvoering Dienst (RUD) Noord-Holland Noord 

Vestigingsplaats: Dampten 2 te Hoorn  

Doel De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is per 1 juli 2013 opgericht en gaat alle 

milieutaken voor de 19 gemeenten en de provincie in het gebied Noord-Holland Noord 

verrichten.De samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Hiermee 

voldoet de gemeente Texel aan de verplichtingen inzake de kwaliteitscriteria op het gebied 

van milieuzaken. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder F. Kingma 

Eigen vermogen 31-12-2014 € 1.029.940 

Vreemd vermogen 31-12-2014 € 3.762.619 

Resultaat 2014 €   990.506 

Gemeentelijke bijdrage 2014 €   419.709    2013  € 419.709 (milieudienst Kop van Noord-Holland) 

Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden 

Secretariaat De Waddeneilanden: Waddenpromenade 1 te Harlingen 

Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 5 Nederlandse Waddeneilanden: 

 Het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere 

betrokken overheden; 

 Overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheersaspecten; 

 Samenwerking en ondersteuning ten aan zien van uitvoeringszaken van 

deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit 

betrokken te willen zijn; 

 Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders 

voor zover de bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten aan het Openbaar Lichaam is overgedragen. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Burgemeester F.C. Giskes 

Eigen vermogen 31-12-2014 Nog niet bekend 

Vreemd vermogen 31-12-2014 Nog niet bekend 

Resultaat 2014 Nog niet bekend 

Gemeentelijke bijdrage 2014 € 141.900 structureel 

Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen 

Texel Airport N.V. 

Vestigingsplaats: Postweg 120 te De Cocksdorp. 

Doel De gemeente heeft belang bij het voortbestaan van de Texel Airport N.V. wegens de 

toeristische waarde ervan en in verband met de bereikbaarheid van het eiland bij 

calamiteiten. Texel Airport is een N.V. waarvan de aandeelhouders met ingang van 2 

december 2008 zijn: gemeente Texel 250 aandelen (47,6%), Stichting Vrienden 

Luchtvaartterrein Texel 250 aandelen (47,6%) en de Kamer van Koophandel 25 aandelen 

(4,8%).  

Rechtsvorm N.V. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging De gemeente heeft 2 vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen. Dit zijn de heren 

P.F. Hartman en C. den Ouden 

Eigen vermogen 31-12-2014 €  5.360.887  (2013 € 5.358.859) 

Vreemd vermogen 31-12-2014 €       95.949  (2013 €     105.337) 

Resultaat 2014 €         2.028  (2013 €      13.275)  

Aandelen De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Texel bedraagt  

€ 113.445. De verkrijgingprijs van de aandelen bedraagt € 162.125. 
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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  

Vestigingsplaats: Koninginnegracht 2 te Den Haag 

Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG 

is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. 

Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk 

houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de 

bank essentieel voor de publieke taak.  

Rechtsvorm N.V. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder F. Kingma 

Eigen vermogen 31-12-2014 €     3.582.000.000 (2013 €    3.430.000.000) 

Vreemd vermogen 31-12-2014 € 149.923.000.000 (2013 € 127.753.000.000) 

Achtergestelde schulden  

31-12-2014 

€          32.000       (2013 €                32.000) 

Resultaat 2014 €  126.000.000      (2013  €         283.000.000)  

Aandelen De gemeente heeft een financieel belang van € 18.427,50 in de BNG (7371 aandelen x  

€ 2,50). Het dividend 2014 bedraagt € 4.202,47 (€ 0,57 per aandeel) (2013 € 9.361,17) 

N.V. Huisvuilcentrale 

Vestigingsplaats: Jadestraat 1 te Alkmaar 

Doel Zeker stellen dat tegen de laagste kosten op verantwoorde wijze het Texelse rest-, grof en 

gft-afval wordt verwerkt. 

Rechtsvorm N.V. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder F.Kingma 

Eigen vermogen 31-12-2014 €    68.309.000  (2013  €   63.178.000) 

Vreemd vermogen 31-12-2014 €  936.905.000  (2013  € 967.307.000) 

Resultaat 2014 €     5.137.000  (2013  €   - 4.940.000) 

 De gemeente Texel is houder van 24 van de 2.914 uitstaande aandelen A van de 

NV Huisvuilcentrale Noord Holland en heeft zich op grond van artikel 9 van de 

ballotageovereenkomst garant gesteld voor rente en aflossing van leningen van de 

NV Huisvuilcentrale NH. Deze garantstelling vertaalt zich indirect naar de deelnemende 

gemeenten. Het totaal waarvoor de aandeelhouders volgens artikel 9 van de 

ballotageovereenkomst garant staan voor rente en aflossing is op 31 december 2014  

€ 638.749.000 (was in 2013: € 642.136.000). De nominale waarde van het aandeel van de 

gemeente Texel bedraagt € 1.089,43. Er is over 2013 geen dividend uitgekeerd.  

De NV Huisvuilcentrale heeft in 2008 een aandeel van 12,5% genomen in Texel Energie 

Coöperatie U.A. 

N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland 

Vestigingsplaats: Amsterdam 

Doel Doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen NUON. Onze gemeente bezit 

1 van de 4.646 aandelen in de NV Houdstermaatschappij. De Houdstermaatschappij heeft een 

aandelenbezit in NUON van 2,9%. De aandelen van de Houdstermaatschappij zijn in handen 

van gemeenten die vroeger eigenaar waren van het gasbedrijf. De doelstelling van de 

maatschappij was het beheren van de aandelen in Multikabel (in 2000 verkocht aan 

PrimaCom) en het beheren van een pakket aandelen NUON. De gemeente Texel heeft geen 

recht op dividenduitkering. De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Texel in 

het pakket is € 2.691,05. 

Sinds 1 juli 2009 is NUON een onderdeel van de Vattenfall Group geworden. Op die datum 

heeft Vattenfall 49% van de aandelen verworven.  

Rechtsvorm N.V. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder F. Kingma 
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N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

Vestigingsplaats: Comeniusstraat 10 te Alkmaar 

Doel De gemeente Texel dient voorwaardenscheppend beleid te ontwikkelen ten einde Texel als 

kenniseiland zoveel mogelijk te stimuleren. Participatie in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord draagt hieraan bij. 

Van het ontwikkelingsbedrijf wordt verwacht dat een meer centrale aanpak op regionaal 

economisch terrein zal leiden tot een betere coördinatie van de activiteiten en daardoor tot 

een grotere effectiviteit en samenhang in het bereiken van resultaten. De ambitie is een 

beleidsinstrument te creëren, dat de economische dynamiek aanwakkert en de 

werkgelegenheid in de regio optimaal stimuleert. Hierbij gaat het om de volgende 3 

kerntaken: 

 promotie en acquisitie 

 ontwikkeling/revitalisering van regionale bedrijventerreinen 

 kennistoepassing en innovatie structuurverbeterende projecten. 

Rechtsvorm N.V. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder E. Huisman-Peelen 

Eigen Vermogen 31-12-2014 2014: € 659.716 (2013 € 569.619) 

Resultaat 2014 2014: €   66.002 (2013 € 109.517) 

N.V. TESO 

Vestigingsplaats: Pontweg 1, 1797 SN Den Hoorn 

Doel Het exploiteren van een bootdienst tussen Texel en Den Helder en, in het algemeen, het 

verbeteren van de verbindingen van Texel met de vaste wal. 

Rechtsvorm N.V. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Burgemeester F.C. Giskes 

 Het gebroken boekjaar van N.V. TESO loopt van 1 april tot en met 31 maart. 

Eigen vermogen 31-03-2014 € 94.677.000 (2013 € 90.994.000)  

Vreemd vermogen 31-03-2014 €   8.506.000 (2013 €  8.421.000) 

Resultaat 01-04-2013 tot  

31-03-2014 (na belastingen) 

€   2.651.000 (2013 €  2.167.000) 

Aandelen  In 2013 is 1 aandeel verkocht (waarbij de opbrengst ten gunste kwam van de boekwaarde 

van aandeel nr.1). De gemeente Texel heeft nu 2 aandelen. De nominale waarde van deze 

aandelen bedraagt € 13,61 (respectievelijk € 2,27 en €11,34) . 

V.V.V. inclusief kantoorpand  Emmalaan en Stichting Texel Promotie 

Vestigingsplaats: Emmalaan 66, te Den Burg 

Doel Natuur, landschap en ruimte zijn belangrijke pijlers voor maatschappelijke en economische 

effecten ten behoeve van het behoud van het Texelse landschap. Toeristen blijven Texel 

waarderen vanwege de bijzondere eigenschappen van het landschap. De V.V.V. die 

informatie over Texel verstrekt en vakantieboekingen verzorgt draagt hieraan bij. 

Rechtsvorm Stichting 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder H. Huisman- Peelen 

Eigen vermogen 31-12-2014 € 463.644      (2013: € 469.078)  

Resultaat 2014 €     1.566     (2013: €   17.427) 

Aandelen De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Texel bedraagt € 90.756,05. 
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Coöperatie Texel Energie U.A. 

Vestigingsplaats: Emmalaan 66a, 1791 AV Den Burg 

Doel De coöperatie stelt zich ten doel de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen door 

met hen overeenkomsten terzake van de levering van duurzame energie te sluiten in het 

bedrijf dat zij ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Als nevendoel kan 

zij ook andere, waaronder ideële, doelen van de leden behartigen. De coöperatie tracht haar 

doel onder andere te bereiken door: het inkopen en leveren van duurzame energie; de 

productie van duurzame energie; het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van 

directie of het management over en het financieren van andere rechtspersonen, 

vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel;het bevorderen 

van energiebesparing; al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin. 

Rechtsvorm Coöperatie 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Gemeentescretaris R.P. van Menen 

Het lidmaatschap van de coöperatie uit zich in aandelen à € 50,00. De gemeente Texel heeft 

1 aandeel. 

Eigen vermogen 31-12-2014 Nog niet bekend 

Vreemd vermogen 31-12-2014 Nog niet bekend 

Resultaat 2014 Nog niet bekend 

Wijziging in bestaande participaties 

Milieudienst Kop van Noord-Holland 

Vestigingsplaats: Schagen 

Doel De Milieudienst Kop van Noord-Holland is opgericht in september 2006 en verricht alle 

milieutaken voor de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Harenkarspel en Zijpe.  

De samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. In 2012 zijn ook de 

gemeenten Den Helder en Texel toegetreden. Op 1 januari 2014 is de milieudienst opgegaan 

in de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD).  

De liquidatie van de milieudienst stond gepland op 1 maart 2015. Deze datum is niet 

gehaald. De verwachting is wel dat de liquidatie in 2015 afgerond wordt. 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Burgemeester F.C. Giskes 

Gemeentelijke bijdrage 2013 € 320.685 (structureel)  
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Paragraaf D - Bedrijfsvoering 

Organisatieontwikkeling 

In 2012 heeft de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan de volgende stukken: 

 notitie ‘Regie, naar een slagvaardiger en compactere organisatie’ 

 voorstel ‘Grofstructuur, op weg naar de stip op de horizon’ 

 het ‘Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten’ 

 

In de periode 2012 tot en met 2013 zijn op basis hiervan reeds een groot aantal veranderingen doorgevoerd. 

In 2014 zijn de volgende acties uitgevoerd: 

 Definitieve besluitvorming door het college over de overkoepelende notitie ‘Dienstverlenend, 

compact, wendbaar’ waarin de verdere invulling van de organisatieontwikkelling beschreven is. De 

plannen omvatten een overkoepelende notitie en zeven daaraan verbonden teamplannen. In 2013 

heeft het college een voorgenomen besluit genomen en na advisering door de OR en op basis van 

instemming door het GO konden deze in 2014 worden vastgesteld 

 Benoeming van de gemeentesecretaris/directeur, de heer R. van Menen. De tijdelijke aansturing van 

de organisatie werd daarmee beëindigd. 

 Binnen het management hebben nog 2 wisselingen plaatsgevonden. 

 Op basis van het bovengenoemde organisatieplan ‘Dienstverlenend, compact, wendbaar’ werd 

aansluitend in 2014 een plaatsingsprocedure gevoerd die in september werd afgerond. Tevens is 

besloten het aantal teams terug te brengen van 6 naar 5 (samenvoeging teams Ondersteuning en 

Facilitair). 

 De plaatsing van medewerkers in de teams is de opmaat voor het verder doorlopen van het traject van 

organisatieontwikkeling de komende jaren. De plannen strekken tot en met 2016. In de periode 2015 

tot en met 2016 zullen de in de plannen genoemde acties verder worden uitgevoerd. 

Kwaliteitszorg 

Toelichting rapportage servicenormen 2014 

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Dat is kort gezegd de boodschap van het kwaliteitshandvest 'Welke 

service mag u verwachten?'’. In de  rapportage servicenormen 2014  wordt toegelicht bij welke producten 

en diensten uit het handvest en in welke mate de afgesproken servicenorm wordt gehaald. Omdat de 

resultaten over 2013 zijn opgenomen is er direct inzicht in verbeteringen of verslechteringen met het jaar 

ervoor.  

 

Het merendeel van de producten en diensten uit het kwaliteitshandvest voldoet aan de afgesproken 

servicenormen of er is een goede reden voor het niet volledig halen van de norm. De volgende onderdelen 

scoren goed / beter dan vorig jaar of voldoen niet aan de servicenorm en behoeven aandacht: 

 

 Telefoon: de servicenorm ‘Belt u 140222, dan wordt u binnen 1 werkdag teruggebeld, tenzij anders is 

afgesproken’ wordt sinds 1januari 2015 gemonitord. Over 2014 dus nog geen gegevens van bekend. 

 Post: Slechts in 16% (was 13% in 2013) van de gevallen wordt bij binnenkomende post een 

ontvangstbevestiging verstuurd. De cijfers zijn gebaseerd op ontvangstbevestigingen die in Mozard 

staan geregistreerd. Dit percentage is mede zo laag doordat enkele groepen (met name Sociaal 

Domein) helemaal geen ontvangstbevestiging sturen. Indien het digitale kanaal ook wordt 

meegenomen dan is het totale percentage verstuurde ontvangstbevestigingen (post + digitaal) veel 

hoger: 66%. Per 1 januari 2015 wordt geen post meer in Corsa geboekt.   

https://mijntexel.texel.nl/mozard/document/docnr/565868
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 Het totaal aantal meldingen leefomgeving is ten opzichte van 2013 gedaald van 6.786 tot 6.404. Van 

de 6.404 zijn 2.452 meldingen grofvuil. Alle grofvuil meldingen werden op tijd afgehandeld. Van 90% 

van de overige meldingen werd 70% of meer afgehandeld binnen de afhandelingstermijn. Het is geen 

100% door verkeerd afmelden in het systeem, het uitlopen van werkzaamheden, overdracht van 

werkzaamheden naar andere teams / medewerkers en complexe storingen. In 2014 is gestart met de 

invoering van meldingen via Mozard en de gemeentebalie. Na afronding van die reorganisatie zal 

nader gekeken worden naar de servicenormen en termijnen.  

 Bij de producten leven, reizen en papieren zijn de resultaten (net als vorig jaar) goed: alles binnen de 

norm. Dit geldt ook voor de producten van Beleid en ontwikkeling. 

 Bij de omgevingsvergunning zijn de resultaten flink verbeterd in vergelijking met 2013. Het aantal 

omgevingsvergunningen regulier is gestegen van 205 naar 271 en daarvan is alles op tijd afgehandeld! 

Ook bij het vooroverleg omgevingsvergunning is de servicenorm sterk verbeterd van 50% naar 74%.  

 Bij de APV producten wordt 90% tot 100% van de gevallen binnen de norm afgehandeld: mooi 

resultaat. 

 De meeste producten bij de gemeentelijke belastingen en WOZ scoren 100% op het halen van de 

servicenorm, alleen bij bezwaar en beroep zijn de normen niet gehaald. Bezwaar en beroep WOZ is 

gezakt van 95% naar 49%. Een aantal openstaande bezwaren zijn in behandeling bij een externe partij. 

Verder is de complexiteit van de bezwaren een oorzaak dat de beslistermijn is overschreden. Bezwaar 

en beroep gemeentelijke belastingen is gedaald van 95% naar 64%. Hierbij is aan de indieners van 

bezwaren, waarvoor de kans bestond op overschrijding beslistermijn, een verdaagbrief verzonden. Ter 

vervanging van de vaste medewerkers is een inhuurkracht belast met de afhandeling. 

 De zorgproducten (Hulp bij het huishouden, Hulpmiddelen vervoer en Woonvoorzieningen) laten flinke 

verbeteringen zien. Werd in 2013 in 32% - 55% van de gevallen de norm gehaald, in 2014 is dat 71% - 

80%.  

 Bij de aanvullende vergoeding OV studentenkaart wordt de servicenorm, ondanks een verruiming van 

de afhandeltermijn van 4 naar 8 weken, geheel niet gehaald als gevolg van de controle door DUO 

daarna.  

 Bij de bezwaren en beroepschriften is vooral bij de bezwaren een daling te zien van 90% in 2013 naar 

75% in 2014. Oorzaak ligt vooral in het niet tijdig opschorten van de termijn. 

 Bij de afhandeling van klachten is dezelfde tendens (als bij bezwaren) te zien: een daling van 77% in 

2013 naar 65% in 2014. Als oorzaken wordt aangegeven een moeizaam jaar als gevolg van de 

veranderende organisatie en het werken met het nieuwe programma Mozard. 

 Bij de eenmalige subsidies is 55% binnen de norm afgehandeld, tegen 82% vorig jaar. Dit is grotendeels 

veroorzaakt door samenloop deadline, werkdruk en inrichting programma Mozard. 

 Facturen worden in 76% van de gevallen binnen de servicenorm van 30 dagen betaald, een kleine 

stijging van 6% ten opzichte van 2013. De 24% wordt veroorzaakt door wachttijd als gevolg van 

achterstanden en een deel betreft facturen waar men een meningsverschil over heeft.  
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Zaakgericht werken 

In 2014 is het eerste jaar waarin we volledig zaakgericht werken. Vrijwel alle werkprocessen zijn 

ondergebracht in het zaaksysteem (Mozard). Hierdoor zijn verschillende applicaties uitgefaseerd 

(Pepperflow/Topdesk) of teruggebracht naar een alleen-lezen modus (Squit Xo). Deels werkten de 

medewerkers in Mozard, deels in het documentmanagementsysteem Corsa. Een situatie die niet wenselijk is 

en begin 2015 zal stoppen. 

 

Het werkproces in het zaaksysteem kan eenvoudig en compleet digitaal met sjablonen worden ingericht. Nog 

niet alle processen zijn compleet ingericht. Het blijkt dat bij een complete inrichting winst te behalen is in 

de behandeltijd. Door het proces van de WABO in het zaaksysteem te plaatsen is bijvoorbeeld de 

behandeltijd met 1 week ingekort. Ook de raadsvragen zijn ondergebracht in het zaaksysteem, waardoor er 

een duidelijker overzicht is binnen de organisatie van de openstaande vragen. Inmiddels is er een uniforme 

afhandeling van de vragen en krijgen alle raadsleden –en collegeleden een mail met het antwoord. 

 

Zaakgericht werken is een andere manier van werken. De verantwoordelijkheden voor dossiervorming, 

archivering en correspondentie liggen bij de medewerkers zelf. Daarbij zijn zowel digitale vaardigheden als 

eigen verantwoordelijkheid belangrijk. Dat is voor alle medewerkers in 2014 wennen. Niet iedereen is even 

digitaal vaardig. Aan de acceptatie van de werkwijze én digitale vaardigheden wordt gewerkt. 

Integriteitsbeleid 

In 2011 is het integriteitsbeleid voor de gemeente Texel vastgesteld en op basis van de geformuleerde 

actiepunten wordt dit beleid binnen de organisatie geïmplementeerd. De actiepunten voor het 

integriteitsbeleid zijn afgeleid van de ‘basisnormen integriteit voor overheid en politie’. 

 

Over het gevoerde integriteitsbeleid wordt jaarlijks specifiek door het college verantwoording afgelegd in 

het jaarverslag integriteit dat elk jaar in het eerste kwartaal aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het 

jaarverslag integriteit 2014 werd geagendeerd in de raadsvergadering van 17 maart 2015. In het raadsadvies 

is een rapportage gedaan over de voortgang op de actiepunten. De actiepunten voor elk jaar worden 

benoemd in het jaarverslag van het voorgaande jaar.  

Naast de reeds bestaande aandacht voor het onderwerp binnen de ambtelijke organisatie is in 2014 het 

onderwerp ook geagendeerd voor politieke ambtsdragers. Op 25 november 2014 heeft een eerste 

bijeenkomst plaatsgevonden voor college-, commissie- en raadsleden over integriteit en de daaraan 

verbonden dilemma’s. In 2015 wordt dit gecontinueerd en staat een bijeenkomst gepland voor 25 maart. 

 

Afgezet tegen de ‘basisnormen integriteit voor overheid en politie’ heeft de gemeente Texel de basis aan 

regelingen en procedures al nagenoeg op orde. Inzet is nu gericht op het actueel houden van de verschillende 

regelingen en procedures en het werken aan bewustwording (houding en gedrag). Deze ontwikkeling wordt 

nader beschreven in de jaarverslagen.  

De borging van het integriteitsbeleid vindt plaats door het kunnen beschikken over een vastgesteld en 

actueel beleid (en afgeleide maatregelen), de vervulling van de rol van integriteitscoördinator en de 

jaarlijkse verantwoording over het gevoerde beleid door het college aan de raad via de jaarverslagen 

integriteit. 
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Interbestuurlijk Toezicht 

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De wet vereenvoudigt het 

stelsel van interbestuurlijk toezicht waarbij ervan wordt uitgegaan dat de gemeenteraad de wettelijke 

medebewindstaken van haar college zoveel als mogelijk zelf controleert. Hiermee wordt het verticaal 

toezicht van het Rijk en provincies op gemeenten aanzienlijk verminderd. Uitgangspunt hierbij is dat de 

provincie in principe de enige verticale toezichthouder op de gemeente is. 

 

In juli 2014 werd voor het eerst de rapportage over de uitvoering van de medebewindstaken per 

raadsinformatiebrief aangeboden aan de raad (geagendeerd in de raadscommissie van 2 september).  

Via het ‘Totaaloverzicht indicatoren Interbestuurlijk Toezicht’ werd verslag gedaan over de verschillende 

medebewinds taken zoals deze waren vastgesteld voor 2013.  

De toezichtindicatoren voor de verschillende wetten zijn ontwikkeld voor het nieuwe instrument 

toezichtinformatie op www.waarstaatjegemeente.nl. Deze indicatoren bieden de basis voor horizontale 

verantwoording tussen college en raad. Ook dienen deze indicatoren als basis voor de verticale verant-

woording (naar hogere overheden). De belangrijkste toezichthouder is provincie Noord-Holland en voor een 

aantal wetten het desbetreffende ministerie. In 2014 werd voor het eerst op deze wijze de 

toezichtinformatie verstrekt.  

 

De informatie over het Interbestuurlijk Toezicht werd het eerste jaar (2014 dat wil zeggen: informatie over 

verslagjaar 2013) apart aangeboden. Vanaf dit jaar (2015) wordt het ‘Totaaloverzicht indicatoren 

Interbestuurlijk Toezicht’ gelijktijdig met het jaarverslag aangeboden en is daarmee aangehaakt aan de 

reguliere P&C-cyclus.  

 

In de rapportage ‘Totaaloverzicht indicatoren Interbestuurlijk Toezicht’ is de volgende informatie 

opgenomen over het verslagjaar 2014: 

 een inleiding en een leeswijzer; 

 de ingevulde staten met indicatoren voor de verschillende medebewindstaken; 

 een lijst van acties en verbeterpunten; 

 achtergrondinformatie over het interbestuurlijk toezicht. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Formatieve ontwikkelingen 

Toelichting 

Uitleg verschil feitelijke bezetting en bezetting na herplaatsing: 

1) Griffie: verschil is 0,33 fte (= 12 uur). Deze uren worden ingehuurd bij team ondersteuning. 

2) Ondersteuning: verschil is 4 fte. Met 1 medewerker is een vaststellingsovereenkomst gesloten in 

verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd in 2015. De overige 3 fte betreft de 

brandweer. De brandweer is per 1-1-2015 geregionaliseerd. 

3) Bedrijfsvoering: verschil is 3,72 fte. Betreft 3 medewerkers belastingen en 2 medewerkers WIZ-

administratie. Deze functies zijn niet meegenomen in de reorganisatie in verband met verwachte 

uitbesteding. 

4) Beleid: verschil is 0,80 fte. Met 1 medewerker is een vaststellingsovereenkomst gesloten in verband 

met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd in 2015. 

5) Gemeentewerken: verschil is 2,81 fte. Met 3 medewerkers is een vaststellingsovereenkomst gesloten 

in verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd in 2015 (2x) en in 2016 (1x). 

In- en uitstroom 

In 2014 is er 1 persoon uitgestroomd. Op 1 september 2014 is de herplaatsingsprocedure naar aanleiding van 

de zogenoemde 2e fase van de reorganisatie afgerond. Vanuit deze 2e fase van de reorganisatie is geen 

nieuwe boventalligheid ontstaan. Het is echter niet mogelijk gebleken om een boventallige medewerker 

vanuit de 1e fase van de reorganisatie in de herplaatsingsprocedure van de 2e fase van de reorganisatie te 

herplaatsen. Op 31 december 2014 was er daarom nog sprake van 1 boventallige medewerker. Door de 

herplaatsingsprocedure zijn diverse medewerkers doorgestroomd in andere functies en/of doorgestroomd 

naar een ander team. Om doorstroming te stimuleren maken we nog steeds gebruik van de interne 

banen(flex)pool.  

 

Formatie per 31-12-2014 Begrote formatie Teamplan 

(reorganisatie) 

Bezetting na 

herplaatsing  

per 1-9-2014 

Feitelijke 

bezetting 

 

FTE In FTE In FTE In FTE In FTE  

Bestuur 3,80 3,90 3,90 3,90  

Griffie 1,64 1,64 1,31 1,64 1 

Directie 2,00 2,00 2,00 2,00  

Ondersteuning 33,86 28,03 27,88 31,88 2 

Bedrijfsvoering 18,44 13,50 13,67 17,39 3 

Dienstverlening 40,93 35,19 32,49 32,49  

Beleid 19,63 16,37 16,58 17,38 4 

Gemeentewerken 48,84 45,89 42,56 45,37 5  

Totaal 169,14 146,52 140,39 152,05  
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Overzicht inhuur derden 

Door de raad zijn de afgelopen jaren regelmatig vragen gesteld over de hoogte van inhuur van derden.  

De raad heeft voor onderstaande definitie gekozen. Door een uniforme definitie te hanteren zijn de 

verschillen op jaarbasis zichtbaar. 

Grootboek 31-12-2013 31-12-2014 

430000 inhuur personeel  

Personeel dat ingehuurd is voor bepaalde projecten 

binnen het gemeentehuis (pilot drank en horeca, 

brandveiligheid). 

1.021.280 1.086.115 

430010 inhuur vervanging bij langdurige ziekte 

Personeel dat ingehuurd is in verband met ziek 

personeel. 

Het gaat dan vaak om functies die vervangen moeten 

worden vanwege de bedrijfsvoering (zoals 

baliefuncties). 

12.431 6.137 

430030 inhuur tijdelijke vervanging binnen formatie 

Personeel dat ingehuurd is in verband met niet 

ingevulde vacatureruimte (vertrokken medewerkers). 

99.608 203.141 

434313 externe verwerking  

Voornamelijk betrekking op uitbesteding van 

verwerking van de salarisadministratie. 

37.340 42.562 

434394 advieskosten derden expertise  

Waar we als organisatie zelf niet over beschikken 

(bijvoorbeeld externe onderzoeken, advocaatkosten).  

675.913 711.872 

434450 werkzaamheden derden  

Voornamelijk uitvoerende werkzaamheden die buiten 

het gemeentehuis verricht worden (wabo, 

bouwaanvragen, milieu, centrum jeugd voor gezin en 

dorpswachten). 

825.786 818.811 

Totaal 2.672.358 2.868.638 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim 2014 in vergelijking met 2013 ziet er als volgt uit.  

Maand 2014 2013 

januari 2,8 5,8 

februari 4,4 6,7 

maart 4,0 5,7 

april 3,9 4,3 

mei 2,2 3,6 

juni 2,6 3,8 

juli 2,2 3,1 

augustus 3,1 2,9 

september 3,4 3,4 

oktober 4,1 4,1 

november 4,5 3,1 

december 4,7 3,0 

Totaal gemeente Texel 3,5 4,1 

Landelijk gemiddelde 3,8 3,9  

Landelijk gemiddelde gemeente 5,2 5,2 
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Het ziekteverzuim is in 2014 gedaald van 4,1% naar 3,5%, een daling van 0,6 procent.  

Uit diverse theoretische onderzoeken blijkt dat voorafgaande aan een reorganisaties medewerkers zich niet 

ziek durven te melden omdat ze bang zijn dat dit negatieve consequenties voor hen heeft.  

 

De reorganisatie is 1 september 2014 afgerond en wat je ziet is dat in de maanden daarna het verzuim 

behoorlijk gestegen is. Ook dit is theoretisch onderzocht en is een voorspelbaar patroon. Belangrijk is om 

deze stijging onder controle te krijgen in de loop van 2015.  

Telefonische bereikbaarheid 

  Gesprekken Opgenomen Niet opgenomen 

Maand Aantal 
Aantal 

opgen. 
% opgen. 

Aantal 

op tijd 
% op tijd 

Aantal 

te laat 
% te laat aantal % niet opg. 

2014-01 3128 3059 97,8% 2774 90,7% 285 9,3% 69 2,2% 

2014-02 3114 3070 98,6% 2856 93,0% 214 7,0% 44 1,4% 

2014-03 3267 3195 97,8% 2938 92,0% 257 8,0% 72 2,2% 

2014-04 3088 3032 98,2% 2752 90,8% 280 9,2% 56 1,8% 

2014-05 2821 2754 97,6% 2513 91,2% 241 8,8% 67 2,4% 

2014-06 2197 2139 97,4% 1956 91,4% 183 8,6% 58 2,6% 

2014-07 2177 2108 96,8% 1920 91,1% 188 8,9% 69 3,2% 

2014-08 2223 2170 97,6% 1962 90,4% 208 9,6% 53 2,4% 

2014-09 2351 2302 97,9% 2080 90,4% 222 9,6% 49 2,1% 

2014-10 2636 2576 97,7% 2357 91,5% 219 8,5% 60 2,3% 

2014-11 2452 2392 97,6% 2136 89,3% 256 10,7% 60 2,4% 

2014-12 1922 1867 97,1% 1682 90,1% 185 9,9% 55 2,9% 

Gem. 2615 2555   2327   228   59   

Totaal 31376 30664 97,7% 27926 91,1% 2738 8,9% 712 2,3% 

 

Dit overzicht heeft betrekking op alle inkomende gesprekken op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur. 

Het gaat dus niet om interne gesprekken. Een gesprek is te laat als het binnen 30 seconden niet is 

opgenomen. Dit is de algemene norm voor het 14+ nummer.  

Een gesprek wordt niet meegeteld als de beller binnen 30 seconden ophangt. Van een gesprek dat via de 

telefoniste binnenkomt wordt de wachttijd tot de telefoniste opneemt meegenomen.  

De wachttijd van de telefoniste naar de medewerker ziet de telefooncentrale als een intern gesprek en is 

daarom niet meegenomen. 

 

  

89,0%

8,7% 2,3%

Inkomende gesprekken 2014

op tijd opgenomen

te laat opgenomen

niet opgenomen
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Aantal producten webwinkel 

Overzicht van online aanvragen per product 2014 

Naam  

Plaatsing evenementenkalender (nov-dec) 165 

Klachten 31 

Ontheffing inrijverbod bedrijven 67 

Ontheffing inrijverbod particulieren 17 

Kenteken wijzigen bedrijven 6 

Kenteken wijzigen particulieren 7 

Zwembad abonnement en zwemles  580 

Evenementenvergunning 83 

Meldingen grofvuil 420 

Meldingen woon- en leefomgeving 200 

Texelvignet voor toeristen 1.897 

Texelvignet voor Texelaars 1.368 

Parkeerkaart bedrijven 87 

Automatische incasso 120 

Bezwaar gemeentelijke belastingen 11 

Bezwaar WOZ 13 

Binnengemeentelijk verhuizing 210 

Verhuizing buitenland 13 

Bezwaarschrift algemeen 8 

Zienswijzen bestemmingsplannen 4 

Bijzondere bijstand voor bestaande klanten 7 

Aanvulling OV-studentenkaart 210 

Uittreksel GBA 63 

Bewijs van in leven zijn 9 

Bewijs van in leven zijn - gratis 3 

Afschrift geboorteakte 19 

Afschrift huwelijks of partnerschapsakte 13 

Afschrift overlijdensakte 3 

Eigen verklaring met geneeskundig verslag 75+ 1 

Eigen verklaring rijbewijs CDE 2 

Eigen verklaring rijbewijs 2 
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Klachten en bezwaarschriften 

 Klachten 

 Er zijn in 2014 totaal 31 klachten ingediend. Dat is iets lager dan in 2013 (34).  

 In 11 gevallen (35%) bleek de klacht gegrond te zijn (2013 = 54,8%).  

 In 2013 werden 24 klachten (77.4%) binnen 6 weken afgehandeld. Het aantal van 20 klachten (65%) 

afgehandeld in 2014 is daarmee wat terug gelopen.  

 Van de 11 gegronde klachten gingen er 3 over ”nalatigheid/onvoldoende informatie”; 5 over “onjuiste 

handelwijze/niet correct uitvoeren van werk” en 3 over “onheuse bejegening/niet klantvriendelijk”. 

 De ingediende schriftelijke klachten worden geregistreerd, in een jaarverslag verwerkt, aan het 

bestuur aangeboden en gepubliceerd. 

 Bezwaarschriften 

In 2014 zijn in totaal 66 bezwaarschriften ingediend (excl. belastingen en WOZ). Dit aantal is lager dan in 

2013 (80). Van deze bezwaarschriften hadden er 24 betrekking op een aangevraagde omgevingsvergunning, 7 

gingen er over een besluit in het kader van handhaving, 8 bezwaren gingen over subsidieverlening, 3 

bezwaren hadden betrekking op een verkeersbesluit, 2 bezwaren gingen over de afhandeling van een WOB 

verzoek, 3 bezwaren gingen over het weigeren van een parkeervergunning/een gehandicaptenparkeerkaart, 

1 bezwaar ging over de wijziging van een huisnummer, 7 bezwaren gingen over de WWB, 4 over de Wmo, 2 

over het Bbz en 5 bezwaren hadden betrekking op besluiten ten aanzien van medewerkers. 

 

15 bezwaren werden er ingetrokken en 31 bezwaren zijn door de commissie Bezwaarschriften behandeld. De 

overige bezwaren konden op een andere wijze worden behandeld of zijn nog in behandeling. 

Van de afgehandelde bezwaren zijn er 14 gegrond verklaard en herroepen. Dit betekent dat het 

oorspronkelijke besluit is ingetrokken of gewijzigd. 11 bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. Ook zijn 

er 8 bezwaren niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Bij 17 bezwaren is op de één of andere wijze een vorm van alternatieve geschilbeslechting toegepast. Dit kan 

variëren van een mondelinge toelichting tot een ‘echte’ mediation. In ieder geval bij de Wmo en Wwb zaken 

wordt dat standaard gedaan. Het grootste deel van die bezwaren kon op die manier naar tevredenheid 

worden opgelost zonder dat de formele bezwaarprocedure doorlopen hoefde te worden. 

 

Naar aanleiding van een beslissing op een bezwaar is (tot nu) 6 keer beroep ingediend bij de rechtbank door 

de indiener van het bezwaar of door andere belanghebbenden. Verreweg de meeste beroepszaken zijn nog in 

behandeling. 

 Woz bezwaren 

 Jaar Bezwaarschriften WOZ-objecten 

2010 223 262 

2011 214 251 

2012 246 251 

2013 246 348 

2014 199 311 

 

Een bezwaarschrift kan een bezwaar zijn tegen meerdere WOZ-objecten. Bij bedrijfspanden kunnen zowel de 

eigenaar als de huurder een bezwaarschrift indienen. In 2014 werd tegen ongeveer 2,7% van de WOZ-

objecten bezwaar aangetekend. Het regionale (west) gemiddelde betreft ± 1% (bron: 

www.bezwarenmeter.nl). 
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Voor 2014 is er ten opzichte van 2013 een lichte afname van het aantal bezwaarschriften te zien met 

betrekking tot het aantal objecten. De Waarderingskamer spreekt over een waardedaling van 2,8% terwijl de 

woningmarkt op Texel in 2014 gestabiliseerd is. De reden hiervoor is dat Texel percentueel gezien een groot 

aantal recreatiewoningen heeft waarvan sommige nog steeds een waardestijging laten zien. Het genoemde 

percentage is dan ook een gemiddelde van alle woningen op Texel.  

 

De landelijke trend, mede gedreven door de economische crisis, is dat een toenemend aantal makelaars 

adverteert om op basis van “no cure no pay” een WOZ-bezwaar te verzorgen. Op Texel is de invloed hiervan 

beperkt. Dit komt met name doordat dit soort bedrijven op een grote afstand van Texel zijn gevestigd. Om 

hun bezwaar goed te kunnen onderbouwen moeten zij een taxatierapport meesturen. De regel is dat een 

taxateur op maximaal 20 km van de betreffende pand moet zijn gevestigd. In Den Haag wordt wetgeving 

voorbereid om door aanpassing van de landelijke norm voor kostenvergoedingen deze vorm van bezwaar 

minder lucratief te maken.  

 

Het definitief aantal bezwaarschriften voor 2014 is bij het schrijven van dit stuk nog niet bekend omdat de 

bezwaartermijn nog niet geheel is verstreken. Voor 2015 wordt wederom een afname van het aantal 

bezwaarschriften verwacht op basis van de huidige aantallen. Ook op landelijk niveau is deze teruggang te 

constateren. De voornaamste oorzaak voor deze verlaging ons inziens is dat door de jaarlijkse herwaardering 

geen grote afwijkingen meer ontstaan ten opzichte van het afgelopen jaar. 

Informatiebeveiligingsbeleid 

Nadat eind 2013 het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld is de werkgroep informatiebeleid in 2014 van 

start gegaan.  

 

Er is een eerste versie van een actie-/jaarplan opgesteld, welke de komende jaren zal worden verfijnd en 

bijgewerkt. 

 

Activiteiten welke in 2014 zijn uitgevoerd door en/of in samenwerking met de werkgroep 

informatiebeveiliging. 

 

 In 2014 is de gemeente Texel aangesloten bij de Informatie Beveiliging Dienst (IBD). Na aansluiting 

ontvangt de gemeente proactief beveiligingsincidenten van de IBD. Deze kan de gemeente beoordelen 

en er indien noodzakelijk actie op ondernemen. 

 

 Diverse Audits uitgevoerd 

De zelfaudit voor de GBA (Gemeentelijk Basis Administratie) is in 2014 uitgevoerd. De gemeente Texel 

is hiervoor geslaagd. Er is een audit voor de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) 

uitgevoerd. De gemeente Texel behoort tot de 18 gemeenten die hiervoor in 2014 geslaagd zijn. 

In december is de vragenlijst over het veilig gebruik van Suwinet ingevuld. In de rapportage die 

hierover in januari 2015 is ontvangen voldoet de gemeente Texel aan 5 van de 7 onderdelen. 

Zelfaudits en controles worden in de werkgroep informatiebeveiliging op de agenda geplaatst om dit 

te verbeteren. Eind 2013 is er een DigiD-audit uitgevoerd. Op grond hiervan werden er enkele 

onderdelen nog niet goed bevonden. De heraudit over 2013 heeft in het derde kwartaal 2014 plaats 

gevonden. Hiervoor is de gemeente Texel geslaagd. De audit over 2014 staat gepland voor februari 

2015. 

 

 Uitwijktest 

In december is er een grote uitwijktest uitgevoerd. Hieraan hebben naast de systeembeheerders en 

een externe partij nagenoeg alle applicatiebeheerders bijgedragen. Een uitwijktest van deze omvang 

is hiervoor nooit uitgevoerd. Nagenoeg de hele omgeving (inclusief GBA) bleek ver binnen de wettelijk 

verplichte tijd op te starten. 
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Paragraaf E - Grondbeleid 

Grondpositie 

De gemeente Texel heeft een actief grondbeleid gevoerd dat tot een grondpositie heeft geleid die voor de 

komende decennia de realisatie van nieuwbouwprojecten in voldoende mate heeft veilig gesteld. De 

woonvisie voorziet in de bouw van een beperkt aantal woningen. De huidige macro-economische conjunctuur 

en de woonvisie doen de grondpositie ruimer uitvallen dan voor de komende 5 tot 10 jaar noodzakelijk lijkt. 

Het is dan ook niet noodzakelijk gebleken om in 2014 voorbereidingen te treffen voor het maken van een 

strategisch verwervingsplan. Het onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verbeterde 

instrumentarium voor kostenverhaal biedt bovendien voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke 

regierol in de ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw, ook ingeval de gemeente de bouwgrond niet eerst 

zelf in eigendom heeft. Er is met andere woorden in voldoende mate regie te voeren met facilitair 

grondbeleid. 

Risico’s 

Risico’s in de grondexploitatie worden gevormd door: 

a. Planontwikkelingsrisico 

De grondexploitatiebegrotingen kennen verschillende gradaties van detaillering. Algemeen gestelde 

plannen worden doorgerekend aan de hand van kengetallen voor grond- en vastgoedexploitatie. 

Bovendien wordt gewerkt met aannames ten aanzien van de procesgang. Tijdens de uitvoering van de 

projecten ontstaat beter zicht op verwachte kosten en opbrengsten en de fasering daarvan. Dan 

ontstaan deelbegrotingen met meer detail op basis waarvan nauwkeuriger voorspellingen gedaan 

kunnen worden. Gaandeweg de uitvoering van het project daalt het risico.  

b. Marktrisico 

Conjunctuur- en renteontwikkelingen kunnen leiden tot vertraging van de verkoop en renteverliezen 

met zich mee brengen. In het algemeen geldt bovendien dat de onzekerheden ten aanzien van 

toekomstige opbrengsten groter zijn dan die voor toekomstige kosten. De gemeente hanteert voor het 

berekenen van de geschatte opbrengsten het voorzichtigheidsbeginsel. Bij vaststelling van en 

rapportage over individuele grondexploitaties wordt expliciet aangegeven hoe de inschatting van de 

fasering en de hoogte van de verwachte opbrengsten is onderbouwd; 

c. Locatierisico 

Het gaat om het risico van bijvoorbeeld bodemvervuiling, van het aantreffen van archeologische 

waarden of van bedreigde flora of fauna. Dit risico is te managen door gedegen en vaak kostbaar 

vooronderzoek, maar nooit helemaal uit te sluiten; 

d. Procedurele risico’s 

Vertragende werking van zienswijzen en bezwaren in de planontwikkelingsfase leidt tot hogere 

plankosten en latere opbrengsten; 

e. Tenslotte is er het risico van planschadeclaims  

Dit risico is door de eind 2008 vastgestelde procedureverordening tot aanvaardbare proporties 

teruggebracht maar is altijd afhankelijk van de impact van het verschil tussen vigerend en nieuw vast 

te stellen planologisch besluit. 

 

Met zorgvuldig onderzoek en voorcalculaties wordt zo goed als mogelijk hierop geanticipeerd. In elke 

bouwgrondexploitatiebegroting die ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad wordt expliciet 

ingegaan op het risicomanagement. 
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Financieel overzicht 

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting in exploitatie genomen complexen 

Kostprijsberekening d.d. 31.12.2014 in vergelijking met berekening d.d. 31.12.2013. 

 

 Actuele  Jaar  Vermoedelijk  Vermoedelijk  Actuele 

 boekwaarde  realisatie  Resultaat  resultaat  boekwaarde 

Complex 31.12.2014    31.12.2014  31.12.2013  31.12.2013 

          

Den Burg – West 129.790 N 2017  -2.091.000 V -2.639.000 V 283.562 

          

Oudeschild bedrijventerrein 2e 

fase -129.709 V 2015  -92.000 V -462.000 V -539.167 

De Koog recreatiegebied Afgesloten   2014  -180.000 V -119.000 V -132.376 

Oosterend Noord -57.325 V 2015  -115.000 V -118.000 V 46.151 

Den Hoorn Zouteland -102.735 V 2015  -84.000 V -473.000 V -431.078 

Den Burg – centrum 656.287 N 2022  157.000 N 162.000 N 619.647 

 - voorziening Den Burg - 

centrum -161.705 V 2022      -161.705 

Totalen 334.601 N   -2.405.000 V -3.649.000 V -314.966 

* Complex Den Burg Zuid – bedrijventerrein is per 31 december 2013 afgesloten. 

 

N.B. 

 Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. 

Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is 

uitgegeven dan ontvangen, een overigens normale situatie bij grondexploitaties waar de kosten altijd 

voor de baten uitlopen.  

 Jaar realisatie is het jaar waarin de gemeente verwacht het complex te kunnen afsluiten. 

 Een negatief bedrag bij resultaat is voordelig. Dit is het bedrag dat de gemeente verwacht over te 

houden bij afsluiting van het complex. Een positief bedrag bij resultaat betekent dat de gemeente 

een tekort verwacht over te houden bij afsluiting van het complex. 

 Bij de herberekening is uitgegaan van een rentepercentage van 4,5%. De gemeente kan momenteel 

geld aantrekken tegen een lager percentage. Gegeven de relatief geringe boekwaarde heeft een 

bijstelling van de renteparameter per saldo geen groot effect, vandaar dat vanuit het 

voorzichtigheidsbeginsel een percentage van 4,5% is aangehouden. 

Algemene toelichting op financieel overzicht 

De gevolgen van de economische recessie waren in 2014 nog goed voelbaar. Toch vertonen de grondverkopen 

een stijgende lijn. Er is in 2014 weer meer grond verkocht dan in 2013.  

 

De boekwaarde stijgt van € 153.261 negatief (exclusief de voorziening op de grondexploitatie in Den Burg 

centrum) naar € 496.306 positief. Dit is een stijging van € 649.567. Deze stijging is vooral veroorzaakt door 

uitnames in de complexen Oudeschild Bedrijventerrein 2e fase en Den Hoorn Zouteland ten gunste van het 

rekeningresultaat en het afsluiten van het complex De Koog Recreatiegebied.  

 

De boekwaardes van de complexen Den Burg-West en Oosterend Noord zijn gedaald door verkopen. De 

boekwaarde van Den Burg Centrum is door lopende exploitatiekosten en rentelasten iets gestegen. 
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Het totale vermoedelijke resultaat ten opzichte van de berekening op einddatum 31.12.2013 daalt van 

€ 3.649.000 naar € 2.405.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door uitnames uit de complexen 

Oudeschild Bedrijventerrein 2e fase en Den Hoorn Zouteland. Daarnaast is het vermoedelijk resultaat in 

complex Den Burg-West gedaald door lagere grondopbrengsten. 

 

Het risico voor de gemeente op de plannen is gering. Weliswaar wordt voor de komende jaren geen 

sensationele stijging van de grondverkopen verwacht, maar op de meeste plannen is al sprake van meer 

inkomsten dan uitgaven (een negatieve boekwaarde) of een kleine positieve boekwaarde. De exploitatie in 

Den Burg - centrum blijft een risico, al wordt voorlopig nog uitgegaan van een gering positief resultaat. 

Toelichting per grondexploitatie 

 

 Den Burg – West 

Het vermoedelijk resultaat van dit plan daalt van € 2.639.000 naar € 2.091.000. Het per saldo lagere 

resultaat per ultimo 2014 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de indexering van kosten bouwrijp maken en 

woonrijpmaken en lagere grondopbrengsten 

 

 Oudeschild bedrijventerrein 2e fase  

Het resultaat van dit plan daalt van € 462.000 naar € 92.000. Dit wordt veroorzaakt door een uitname van  

€ 405.000 ten gunste van het rekeningresultaat 2014. 

 

 De Koog recreatiegebied 

Deze exploitatie is in 2014 worden afgesloten. Het resultaat op dit complex was met € 179.872 hoger dan 

verwacht. Dit werd veroorzaakt door lagere kosten woonrijpmaken. 

 

 Oosterend Noord 

Het vermoedelijk resultaat van dit plan daalt van € 118.000 naar € 115.000 Dit wordt veroorzaakt door 

indexering kosten woonrijpmaken. 

 

 Den Hoorn Zouteland 

Het vermoedelijke resultaat van dit plan daalt van € 473.000 naar € 84.000. Dit wordt veroorzaakt door een 

uitname van € 415.000 ten gunste van het rekeningresultaat 2014. 

 

 Den Burg – centrum 

Na de herberekening waarover de raad in 2013 een besluit heeft genomen zijn er geen fundamentele 

wijzigingen aan de kostenkant opgetreden. In 2014 heeft de coalitie besloten nog niet over te gaan tot 

uitgifte van kavels in het centrum van Den Burg. Het vermoedelijk verlies is iets gedaald.  



 

118/181 

 

 

 

 



 

119/181 

Paragraaf F – Financiering 

Algemeen 

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de in de begroting opgenomen 

ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Doel van het treasurybeleid is het beheren van de geldstromen en het 

beperken van financiële risico’s. 

Beleid 

De uitvoering van de financieringsfunctie is wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden 

(FIDO). In deze wet is geregeld dat de uitvoering van treasury uitsluitend de publieke taak dient en binnen de 

financiële kaders van de kasgeldlimiet en renterisiconorm geschiedt. Daarnaast voldoet het beleid aan het 

treasurystatuut van de gemeente Texel. 

Ontwikkelingen 

Eind 2013 is het Schatkistbankieren en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën in werking getreden. Daarnaast 

is In deze paragraaf informatie opgenomen over het resultaat van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën 

en de schuldensituatie van gemeenten.  

 Houdbare Overheidsfinanciën 

De VNG heeft een model ontwikkeld om te bepalen hoe houdbaar de gemeente financiën zijn in tijde van 

economische crisis. De gemeente Texel heeft de “stresstest” ingevuld. Uit de stresstest is gebleken dat de 

gemeente Texel in staat is om economische tegenslagen op te vangen. 

 Schatkistbankieren 

In december 2013 is schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat decentrale overheden verplicht zijn om 

hun liquide middelen, op het werkkapitaal na, bij de schatkist te stallen. De schuld in de collectieve sector 

wordt hiermee verlaagd en decentrale overheden lopen minder risico’s. Per 31 december 2014 was het saldo 

van deze rekening ca. 11 miljoen. 

 

Het werkkapitaal voor de gemeente Texel is € 375.000, zijnde maximaal 0,75% van de totale omvang van de 

begroting (ca. 50 miljoen). Het meerdere wordt dagelijks door de BNG afgeroomd naar de rekening van de 

schatkist.   

 

Daarnaast heeft de gemeente enkele bankrekeningen voor het afstorten van kasgeld, parkeergeld en de 

webwinkel. Het saldo van deze rekeningen wordt regelmatig overgeboekt naar de BNG.  

 Landsbanki 

In 2014 is de restantvordering op Landsbanki inclusief rente terug ontvangen. Per saldo is een bedrag van  

€ 123.648 vrijgevallen waarvan € 100.000 is ingezet voor burgerinitiatieven. Daarnaast staat uit de eerste 

uitkering nog een bedrag van ruim € 60.000 aan IJslandse Kronen vast. Over dit bedrag kan pas vrij beschikt 

worden na de opheffing van de kapitaalrestricties voor transacties in vreemde valuta. In februari 2015 is 

gezamenlijk met de Noord-Holland Groep (NHG) circa 48% van deze IJslandse Kronen (ISK) via veiling 

verkocht. Het is niet uitgesloten dat het restant ook via veiling verkocht gaat worden.    
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Renterisico 

Ter toetsing van het renterisico heeft de wetgever 2 instrumenten gedefinieerd; de kasgeldlimiet en de 

renterisiconorm. De gemeente Texel voldoet aan allebei de criteria.  

 Kasgeldlimiet (renterisico vlottende schuld) 

De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang waarvoor gemeenten kortlopende leningen (korter dan 1 jaar) 

mogen aangaan. De grondslag voor de kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het 

jaar. Het begrotingstotaal over 2014 is afgerond € 50 miljoen inclusief De Bolder en OSG de Hogeberg. De 

kasgeldlimiet komt op € 4,25 miljoen. Dit betekent dat de gemiddelde debetschuld per kwartaal (peildatum 

1e dag van iedere maand) deze limiet niet mag overschrijden.  

 

De gemeente Texel is in 2014 geen kortlopende lening aangegaan en derhalve binnen de kasgeldlimiet 

gebleven.  

 1e kwartaal  2e kwartaal  3e kwartaal  4e kwartaal 

Totaal gemiddelde netto tegoed per kwartaal 6,1 miljoen 7,4 miljoen 10,2 miljoen 11,9 miljoen 

 

 Renterisiconorm (renterisico vaste schuld) 

De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een  

looptijd van 1 jaar of langer te beperken. Het komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet 

meer mag bedragen dan het wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. De norm bedraagt 20% 

van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Dit betekent dat maximaal 20% van € 50 miljoen zijnde 

€ 10 miljoen per jaar mag worden afgelost. Dit om te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij 

aanzienlijke hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die betaald moet worden. 

 

De gemeente heeft in 2014 € 2.323.174 afgelost en is binnen deze norm gebleven. 

Renteontwikkeling en -beleid 

 Renteontwikkeling 

De rente voor lang geld is in 2014 verder gedaald van 2,8% naar 1,3% op basis van een looptijd van 15 jaar. 

De rente voor kort geld is in 2014 tot een historisch dieptepunt gedaald. De 1 maands-euribor is van 0,18% 

gedaald naar 0%. De rente voor Schatkistbankieren is in 2014 gedaald van 0,15% naar 0% in september 2014. 

Het is niet de verwachting dat de rente op korte termijn weer gaat stijgen.  

 

In de begroting wordt geen rekening gehouden met rente-inkomsten voor liquide middelen waardoor geen 

negatieve effecten voor het rekeningresultaat ontstaan. 

 Rentebeleid 

De gemeentelijke activa wordt gefinancierd met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern 

aangetrokken leningen. De rentelasten van nagenoeg alle investeringen worden intern doorbelast aan de 

gemeentelijke producten op basis van een omslagrente. Deze rente bedraagt 4,5%. Voor enkele investeringen 

zoals voor de ‘grote projecten’ is de raad hiervan afgeweken.  
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Leningenportefeuille en financieringsbehoefte 

 Leningenportefeuille opgenomen gelden 

 

Stand leningen per 1 januari 2014 

Reguliere aflossingen in 2014 

Nieuwe leningen 

€ 

€ 

€                                  

36.153.617 

-/- 2.323.174 

0 

 

 

Stand leningen per 31 december 2014 € 33.830.443  

 

Het verloop op de leningenportefeuille is als volgt: 

 

 
 

 Financieringsbehoefte 

In 2014 is geen lening aangetrokken. Dit is voor het laatst eind 2010 gebeurd tegen een rente van 3,25%. Het 

gemiddelde rentepercentage van alle leningen is 3,99%. 

Liquiditeitsplanning 

Ten opzichte van de planning is gemiddeld ± € 400.000 per maand minder uitgegeven dan verwacht. Een 

afwijking van ca. 6% ten opzicht van de planning. Oorzaken hiervoor zijn o.a. uitstel investeringen en 

projecten, rekeningresultaat en extra aflossingen hypotheken in verband met lagere rente.  
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EMU (Economische en Monetaire Unie) 

 Schulden 

Een vuistregel van de VNG zegt dat de nettoschuld voor decentrale overheden niet hoger mag zijn dan de 

jaarlijkse exploitatie (omvang baten exclusief inzet reserves). Zodra de nettoschuld/exploitatieverhouding 

boven de 100% uitkomt, is voorzichtigheid geboden. Zodra dit boven 150% is, komen gemeenten in de 

gevarenzone. 

 

Het geconsolideerde percentage voor Texel bedraagt per 31/12/2014 ongeveer 54% en voldoet ruim aan deze 

vuistregel. De berekening is als volgt: 

         (bedragen x € 1.000) 

Langlopende schulden 33.830 

Kortlopende schulden 4.475 

Overlopende passiva 1.839 

Voorzieningen 10.435 

Liquide Middelen -/-11.479 

Overlopende activa -/-721 

Kortlopende vorderingen -/-5.303 

Langlopende uitzettingen hypotheken en verbonden partijen -/-3.339 

Netto schuld 2014 29.737 

Totaal baten 2014 exclusief inzet reserves 54.939 

Aandeel % netto schuld / omvang baten 54% 

 

 Financieringstekort 

Sinds eind 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) van kracht. Dit om het financieringstekort van 

de overheid te beperken tot maximaal 3% van het BBP. Het rijk heeft voor de individuele decentrale 

overheden op basis van de begrotingsomvang een referentiewaarde berekend. Voor Texel is dat voor 2014 

een maximaal financieringstekort van ca. € 1,8 miljoen. De gemeente heeft over het jaar 2014 geen 

financieringstekort maar wel een overschot van bijna 3 miljoen.  

 

Hieronder de berekening van het geconsolideerde EMU-saldo over 2014  (bedragen x € 1.000) 

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 3.032 

+ Afschrijvingen  1.984 

-/- Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -/- 2.674 

+ Baten uit bijdragen van andere overheden (niet in exploitatie of bij investeringen 

meegenomen ) 

96 

+ Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet 

op exploitatie verantwoord 

101 

-/- Aankoop grond en uitgaven aan bouw- en woontijp maken e.d. (alleen transacties 

met derden die niet op de exploitatie staan). 

-/- 356 

+ Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op exploitatie verantwoord 762 

EMU saldo  2.945 
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Paragraaf G - Lokale lasten 

De gemeente Texel kent de volgende heffingssoorten 

Omschrijving Werkelijke 

Opbrengst 2013 

€ 

Geraamde 

opbrengst 2014 

€ 

Werkelijke 

opbrengst 2014 

€ 

a. Afvalstoffenheffing 1.568.479  1.474.436  1.481.186 

b. Forensenbelasting 1.038.683  1.038.500  1.043.069 

c. Havengelden 137.101  138.000  143.935 

d. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.) 816.792  1.017.978  1.146.731 

e. Lijkbezorgingrechten 73.969  52.215  56.867 

f. Marktgelden 14.157  20.395  13.530 

g. OZB eigenarenbelasting 1.406.501  1.418.379  1.418.153 

h. OZB gebruikersbelasting 345.526  345.234  326.306 

i. Parkeerbelastingen 1.315.455  1.164.786  1.413.687 

j. Precariobelasting 104.570  100.200  106.152 

k. Reinigingsrechten voor bedrijven 383.472  304.758  355.069 

l. Rioolheffing 3.465.047  2.910.353  2.926.655 

m. Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting 3.887.777  3.869.000  4.081.659 

 

ad a/k De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens en reinigingsrechten van bedrijven die 

gebruikmaken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst. 

De opbrengst is lager dan vorig jaar omdat per 1 januari 2014 de tarieven zijn verlaagd. Per saldo 

zijn de opbrengsten iets hoger dan geraamd. 

 

ad b Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft, als personen meer dan 90 dagen per jaar 

een gemeubileerde woning voor zich of voor hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die 

niet woonachtig zijn in de gemeente Texel. De opbrengst is iets hoger dan geraamd. 

 

ad c Onder de naam "havengeld" wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruik maken van de 

gemeentelijke haven. De opbrengst is in 2014 iets hoger dan geraamd. 

 

ad d Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden van zo’n 

dienst zijn: het behandelen van een aanvraag voor een bouwvergunning of speelautomaat en het 

verstrekken van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De opbrengsten zijn hoger dan geraamd, 

vooral als gevolg van hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning.  

 

ad e De gemeente kent een verordening lijkbezorgingrechten. Hierin staan de tarieven die gelden voor 

het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de 

begraafplaats. 

 

ad f De gemeente heft marktgelden voor het innemen van een standplaats met marktwaren. 
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ad g/h Eigenaren betalen een OZB eigenarenbelasting. Gebruikers van niet woningen betalen ook 

gebruikersbelasting.  
 

 De eigenaar: Iedereen die op 1 januari in een bepaald jaar eigenaar is van een onroerende 

zaak ontvangt de aanslag OZB eigenarenbelasting. Indien men het eigendom in de loop van 

het belastingjaar verkoopt heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal 

verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. 
 

 De gebruiker: Iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet woning) in gebruik heeft, 

ontvangt de aanslag OZB gebruikersbelasting. Verhuizing in de loop van het belastingjaar 

heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat de gebruiker, bij 

bijvoorbeeld verhuizing in de loop van het jaar, geen aanslag OZB gebruikers voor de 

nieuwe onroerende zaak ontvangt.  
 

 De totale opbrengst OZB (eigenaren en gebruikers) is € 20.000 lager dan geraamd. Dit is 

veroorzaakt door een andere wijze van waarderen van bungalowparken en een rechterlijke 

uitspraak voor de definitie van verzorgingstehuizen. 
 

 Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe 

waarde vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen 

berekend. 

 

ad i De gemeente heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de 

gemeente ingerichte parkeervoorziening. Als niet wordt betaald op een parkeerplaats waar 

parkeerbelasting moet worden betaald, dan legt de gemeente een parkeerboete op, de zogeheten 

naheffingsaanslag. De inkomsten zijn € 249.000 hoger dan geraamd als gevolg van hogere  

opbrengst parkeervignetten en hogere opbrengsten parkeerautomaten. 

 

ad j De gemeente heft precariobelasting indien derden gebruik maken van de openbare ruimte voor 

commerciële doeleinden. De werkelijke opbrengst is hoger dan geraamd. 

 

ad l Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. De opbrengst is ten opzichte van 

2013 lager omdat in 2014 de tarieven zijn verlaagd. Er is € 16.000 meer ontvangen dan was 

geraamd. 

 

ad m De gemeente heft toeristenbelasting. Per overnachting werd in 2014 een bedrag van € 1,60 in 

rekening gebracht, waarbij voor elk aaneengesloten verblijf een maximum van 7 nachten wordt 

geheven. De opbrengst in 2014 is € 212.659 hoger dan geraamd.  
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Jaarrekening 2014 

Balans per 31 december 2014 (geconsolideerd) 

Activa 

Vaste activa    

              (Bedragen x € 1.000) 

 Ultimo 2014 Ultimo 2013 

Materiële vaste activa  44.294  43.801 

Investeringen met een economisch nut 41.620  40.867  

Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een 

maatschappelijk nut 
2.674  2.934  

Financiële vaste activa  7.573  7.830 

Kapitaalverstrekkingen:     

- Deelnemingen gemeenschappelijke regelingen 281  281  

- Afkoop erfpacht haven 683  726  

Leningen:     

- Overname OG Veiligheidsregio 3.060  3.139  

- Overige verbonden partijen 803  665  

- Overige langlopende leningen u/g 2.536  2.779  

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 210  240  

Totaal vaste activa  51.867  51.631 

Vlottende activa 

               (Bedragen x € 1.000) 

 Ultimo 2014 Ultimo 2013 

Voorraden  496  -142 

Grond- en hulpstoffen:      

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0  0  

- Overige grond- en hulpstoffen 153  164  

- Onderhanden werk, gronden in exploitatie 335  -315  

Gereed product en handelsgoederen 8  9  

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar   5.303  9.207 

Vorderingen op openbare lichamen  2.437  2.491  

Deposito 60  3.903  

Overige vorderingen 2.806  2.813  

Liquide middelen  11.479  7.291 

Kassaldi 4  8  

Bank- en girosaldi 11.475  7.283  

Overlopende activa  721  1.648 

Totaal vlottende activa   17.999  18.004 

 

 Ultimo 2014 Ultimo 2013 

Totaal-generaal  69.866  69.635 
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Passiva 

Vaste passiva 

             (Bedragen x € 1.000) 

 Ultimo 2014 Ultimo 2013 

Eigen vermogen  19.288  16.346 

Algemene reserve 6.287  3.815  

Overige bestemmingsreserves 10.914  9.982  

Nog te bestemmen resultaat 2.087  2.549  

Voorzieningen  10.435  9.688 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.233  5.160  

Door derden beklemde middelen met een specifieke 

aanwendingsrichting 
5.202 

 
4.528 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of 

langer 

 33.830  36.154 

Onderhandse leningen van:     

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0  0  

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 33.830  36.154  

Totaal vaste passiva  63.553  62.188 

Vlottende passiva 

              (Bedragen x € 1.000) 

 Ultimo 2014 Ultimo 2013 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd 

korter dan 1 jaar  

 4.474  4.214 

Overlopende passiva  1.838  3.233 

Vooruit ontvangen bedragen 48  64  

Vooruit ontvangen subsidies 993  2.243  

Nog te betalen 797  926  

Totaal vlottende passiva  6.313  7.447 

 

 Ultimo 2014 Ultimo 2013 

Totaal-generaal  69.866  69.635 

 

Gewaarborgde geldleningen  34.951  35.496 

Garantstellingen  386  523 
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Programmarekening over begrotingsjaar 2014  (Bedragen x € 1.000) 
 Primaire begroting Raming begrotingsjaar 

ná wijziging 

Realisatie 

begrotingsjaar 

Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Prog. 1 Algemeen bestuur, 

openbare orde en veiligheid 
   8.853 24.667   15.814  10.463 26.526 16.063 10.990 27.188 16.198 

Prog. 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 
3.745  1.443  -2.302 4.563 2.078 -2.485 4.215 2.194 -2.021 

Prog. 3 Economie                1.492   908     -584 1.526 905 -621 1.416 873 -543 

Prog. 4 Onderwijs  9.461   7.752  -1.709 9.483 7.752 -1.731 9.264 7.552 -1.712 

Prog. 5 Sport en cultuur  3.313   480  -2.833 3.480 481 -2.999 3.150 478 -2.672 

Prog. 6 Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke 

dienstverlening 

 12.337   7.853  -4.484 12.035 7.853 -4.182 11.764 8.427 -3.337 

Prog. 7 Volksgezondheid en 

milieu 
5.578  5.046  -532 6.109 5.063 -1.046 6.396 5.172 -1.224 

Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling 

en volkshuisvesting 
1.897  781  -1.116 1.902 1.745 -157 2.352 2.649 295 

Prog. 9 Landschap, natuur en 

recreatie 
 2.387   375  -2.012 2.443 385 -2.058 2.360 408 -1.952 

Resultaat voor bestemming 49.063 49.305 242 52.004 52.788 784 51.907 54.939 3.032 

 

Toevoeging/onttrekking aan reserves (bedragen x € 1.000) 
 Primaire begroting Raming begrotingsjaar 

ná wijziging 

Realisatie 

begrotingsjaar 

Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Prog. 1 Algemeen bestuur, 

openbare orde en veiligheid 
42 64 22 5.339 4.943 -396 5.339 4.911 -428 

Prog. 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 3 Economie 254 0 -254 254 0 -254 259 0 -259 

Prog. 4 Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 5 Sport en cultuur 0 0 0 0 0 0 48 0 -48 

Prog. 6 Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke 

dienstverlening 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 7 Volksgezondheid en 

milieu 
0 0 0 245 122 -123 331 122 -209 

Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling 

en volkshuisvesting 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 9 Landschap, natuur en 

recreatie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal mutaties reserves 296 64 -232 5.838 5.065 -773 5.977 5.033 -945 

Resultaat na bestemming 49.359 49.369 10 57.842 57.853 11 57.884 59.972 2.087 

 (Bedragen x € 1.000) 

 Primaire begroting Raming begrotingsjaar 

ná wijziging 

Realisatie 

begrotingsjaar 

Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Gemeente Texel 35.906 35.906 0 44.389 44.389 0 44.670 46.502 1.832 

OSG De Hogeberg (prog. 4) 7.713 7.713 0 7.713 7.713 0 7.512 7.512 0 

DSW De Bolder (prog. 6) 5.740 5.750 10 5.740 5.750 10 5.703 5.958 255 

Resultaat na bestemming 49.359 49.369 10 57.842 57.852 10 57.885 59.972 2.087 
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Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid programmarekening 2014 (Bedragen x € 1.000) 

 Raming begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 

begrotingsjaar 

Rechtmatige afwijking 

Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Prog. 1 Algemeen bestuur, 

openbare orde en veiligheid 
10.463 26.526 16.063 10.990 27.188 16.198 -527 662 134 

Prog. 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 
4.563 2.078 -2.485 4.215 2.194 -2.021 348 116 464 

Prog. 3 Economie 1.526 905 -621 1.416 873 -543 111 -32 79 

Prog. 4 Onderwijs 9.483 7.752 -1.731 9.264 7.552 -1.712 219 -200 19 

Prog. 5 Sport en cultuur 3.480 481 -2.999 3.150 478 -2.672 331 -3 329 

Prog. 6 Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke 

dienstverlening 

12.035 7.853 -4.182 11.764 8.427 -3.337 271 574 845 

Prog. 7 Volksgezondheid en 

milieu 
6.109 5.063 -1.046 6.396 5.172 -1.224 -288 109 -179 

Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling 

en volkshuisvesting 
1.902 1.745 -157 2.352 2.647 295 -450 901 452 

Prog. 9 Landschap, natuur en 

recreatie 
2.443 385 -2.058 2.360 408 -1.952 82 23 105 

Resultaat voor bestemming 52.004 52.788 784 51.907 54.939 3.032 97 2.151 2.248 

Toevoeging/onttrekking aan reserves                    (Bedragen x € 1.000) 

 Raming begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 

Begrotingsjaar 

Rechtmatige afwijking 

Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Prog. 1 Algemeen bestuur, 

openbare orde en veiligheid 
5.339 4.943 -396 5.339 4.911 -428 0 -32 -32 

Prog. 2 Verkeer, vervoer en 

waterstaat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 3 Economie 254 0 -254 259 0 -259 -6 0 -6 

Prog. 4 Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 5 Sport en cultuur 0 0 0 48 0 -48 -48 0 -48 

Prog. 6 Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke 

dienstverlening 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 7 Volksgezondheid en 

milieu 
245 122 -123 331 122 -209 -86 0 -86 

Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling 

en volkshuisvesting 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prog. 9 Landschap, natuur en 

recreatie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal mutaties reserves 5.838 5.065 -773 5.978 5.033 -945 -140 -32 -172 

Resultaat na bestemming 57.842 57.853 11 57.884 59.972 2.087 -43 2.119 2.076 

 

De toelichting op de programmarekening is opgenomen in de programmaverantwoording per programma op 

detailniveau en voorts hierna op hoofdlijnen. 
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Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de 

toelichting op het BAPG (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) wordt 

begrotingsrechtmatigheid omschreven als: 

 

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de 

balansposten, moeten tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en 

hiermee samenhangende programma´s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de 

lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen 

moeten passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het 

begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.” 

 

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) moeten geautoriseerd worden 

door de gemeenteraad. In de regel worden begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad 

voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de 

besteding van het benodigde bedrag. Als de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal 

achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Als de raad ermee instemt wordt de besteding 

alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig.  

Als een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt 

genomen onrechtmatig. Toch kan de accountant bij de controle vaststellen dat een aantal 

(begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. De toelichting van het 

BAPG zegt hierover: 

 

Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd), 

omdat de overschrijding strijd oplevert met artikel 189, 4de lid van de Gemeentewet. Volgens artikel 28, 

eerste lid van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften moeten deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) 

goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad 

waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. 

Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad 

uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze 

overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden 

gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het college in de 

jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. 

 

De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet 

meegewogen worden in het accountantsoordeel. Toch is het toetsen van begrotingsrechtmatigheid 

ingewikkelder dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Er kunnen 7 verschillende 

begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat naar de 

mening van het protocol rechtmatigheid provincies en gemeenten (PRPG) de consequentie van betreffende 

overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel. 
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen ten minste de volgende “soorten” 

begrotingsafwijkingen worden onderkend: 

Onrechtmatig, 

maar telt niet mee 

voor het oordeel 

Onrechtmatig, en 

telt mee voor het 

oordeel 

A) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het 

bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot 

begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de 

activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in 

regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 

 X 

B) Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de 

accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn 

gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was 

via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot 

begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals 

afgesproken met de raad. 

 X 

C) Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door 

direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende 

omzet. 

X  

D) Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege 

dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet 

eerder geconstateerde) overschrijding. 

X  

E) Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet 

direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de 

raad nog geen besluit genomen. 

 X 

F) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig 

moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de 

subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld 

een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om 

interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het 

verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen 

rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er 

voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden 

weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. 

 Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 

 Geconstateerd na verantwoordingsjaar 

X  

G) Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de 

gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijving- en 

financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. 

 Jaar van investeren 

 Afschrijving- en financieringslasten in latere jaren 

X X 
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Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de volgende programma’s overschreden. Voor nadere toelichting 

wordt u verwezen naar de financiële analyses per programma. Bedragen zijn x € 1000. 

Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid 

Begroting lasten na wijziging € 10.463 

Realisatie lasten   € 10.990 

Saldo lasten   €     527 

 

Analyse overschrijdingen (F) 

Extra storting van € 116.000 in de voorziening pensioenen oud wethouders conform overzicht van Proambt. 

De overschrijding is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel. 

 

Analyse overschrijdingen (C) 

Overschrijding op ambtelijke uren en administratieve verrekeningen van € 429.000. Deze overschrijdingen 

worden gecompenseerd (totaalanalyse programma 1-9). De overschrijding is onrechtmatig, maar telt niet 

mee voor het oordeel. 

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 

Begroting lasten na wijziging € 6.109  

Realisatie lasten   € 6.396 

Saldo lasten   €    287 

 

Analyse overschrijdingen (F): 

Extra storting reserve mobilteit van € 86.000 als gevolg van meeropbrensten parkeren. De overschrijding is 

onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel. 

 

Analyse overschrijdingen (C) 

Overschrijding op ambtelijke uren en administratieve verrekeningen van € 77.000. Deze overschrijdingen 

worden gecompenseerd door onderschrijdingen in andere programma’s. Daarnaast is er een nadeel op afval 

en riolering. De overschrijdingen zijn onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel. 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Begroting lasten na wijziging € 1.902  

Realisatie lasten   € 2.352 

Saldo lasten   €    450   

 

Analyse overschrijdingen (C) 

Overschrijding op ambtelijke uren en administratieve verrekeningen van € 397.000. Deze overschrijdingen 

worden gecompenseerd door onderschrijdingen in andere programma’s. Verder is er een nadeel op de 

bouwgrondexploitatie. De overschrijding is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel. 
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Investeringsplan 2014 en eerdere jaren 

Onderstaand worden de overschrijdingen die groter zijn dan 500 genoemd. Voor deze overschrijdingen wordt 

verwezen naar de toelichting op de balans; materiële vaste activa. 

 

Krediet 793086 Beheerprogramma riolering wegen en groen 

Totaal beschikbaar   30.411 

Realisatie lasten t/m 2014 34.813  

Saldo lasten     4.402 

 

Analyse overschrijding: (G ) 

Operationeel. De aanschaf is duurder uitgevallen. Onrechtmatige overschrijding die wel meetelt in het 

oordeel. 

Krediet 790044 Vervangen stratenmakersauto BNRG51 

Totaal beschikbaar   58.945 

Realisatie lasten t/m 2014 70.624  

Saldo lasten   11.679 

 

Analyse overschrijding ( G )  

In 2014 aangeschaft. De auto is duurder uitgevallen. Dit is reeds met de halfjaarsrapportage 2014 

gerapporteerd waarin ook rekening is gehouden met extra kapitaallasten. De overschrijding is onrechtmatig, 

maar telt niet mee voor het oordeel. 
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Rekeningsaldo op hoofdlijnen 

Hieronder staan de grootste afwijkingen gerubriceerd per programma. Voor een nadere specificatie wordt u 

verwezen naar de analyse en toelichtingen per programma. De afwijkingen op uren en verrekening zijn hierin 

niet meegenomen. Deze zijn van administratieve aard.  
  (bedragen x € 1.000) 

Onder- en overschrijdingen Programma In euro’s  

1.Wachtgeld en pensioenen wethouders  

Nadeel wordt veroorzaakt door aanvulling voorziening pensioenen voormalige wethouders 

door verhogen AOW leeftijd, verlaging rekenrente, hogere levensverwachtingen en 

inflatiecorrectie omdat uitkering op latere leeftijd plaatsvindt (-116). Daarnaast is er een 

voordeel op wachtgelden (53). 

1 -63 

2.Afschrijvingslasten  

Voornamelijk uitstel investeringen voor o.a. automatisering, wegen, vervanging 

reinigingswagen, basisregistratie grootschalige topografie en gereserveerde kapitaallasten 

voor vervanging blusvoertuig en brandputten kernen.  

1 272 

3.Brandweer algemeen 

Overschot structureel budget “been bij trekken ”regionalisering brandweer. Dit budget is 

vanaf 2015 onderdeel van de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN. 

1 90 

4.Algemene uitkering 

Voordeel als gevolg van afrekening voorgaande jaren (130) en aanpassingen na 

septembercirculaire (100). 

1 231 

5.Saldi niet in exploitatie genomen gronden  

 

1 -58 

6.Onvoorzien 

In 2014 is geen gebruik gemaakt van het beschikbaar gestelde budget onvoorziene 

uitgaven. 

1 33 

7.Bijzondere baten  

Afrekening provincie N9 Koedijk – De Stolpen (19) BTW correctie (8), overname I-pads (1) 

en voordeel afrekening vordering Landsbanki waarvan 100 beschikbaar is gesteld voor 

IJspegels en het restant (24) in het rekeningsaldo is meegenomen.  

1 52 

8.Taxaties woningen 

Minder inhuur noodzakelijk geweest. 

1 49 

9.Toeristenbelasting 

Meer overnachtingen dan verwacht.  

1 213 

10.Salarissen personeel en bestuur 

De onderuitputting van begrote salarislasten komt voort vanuit een restrictief beleid, in 

het kader van de uitgevoerde reorganisatie 2014, ten behoeve van vervulling van 

vacatures. In veel gevallen is gewenste personeelsinzet gerealiseerd door middel van 

collegiale inzet.  

1 201 

11.Vervanging wegens ziekte 

Hetzelfde als voor salarissen personeel geldt ook voor de vervanging tijdens ziekte. 

Restrictief beleid en collegiale inzet.  

1 50 

12.Tractiemiddelen gemeentewerken 

Voordeel exploitatiekosten tractie door voornamelijk lagere brandstofprijzen. 

1 40 

13.Onderhoud wegen (rationeel beheer) 

Voorstel tot overheveling naar 2015 voor herstraten Ruyslaan en hertegelen voetpad De 

Koog (210). Daarnaast voorstel tot overheveling voor aanpassing Hogereind (21), 

bermverharding Postweg (20) en inspectie gemeentelijke kunstwerken (11). 

2 326 

14.Onderhoud wegen (niet rationeel beheer) 

Door stijging van de waterschapslasten is het budget overschreden (- 52). Budget verhogen 

via halfjaarsrapportage 2015. Daarnaast is er een overschrijding op onderhoud bermen en 

afwatering van (-16) en overige oorzaken (-1).           

 

 

2 -69 
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Onder- en overschrijdingen Programma In euro’s  

15.Parkeren 

Hogere opbrengst parkeermeters en parkeervignet dan verwacht (programma 2) 

Extra storting reserve mobiliteit (programma 7) 

2/7  

86 

- 86 

16.Buitensportaccommodatie 

Voordeel voornamelijk op onderhoud velden. 

Voorstel voor overheveling naar 2015 voor advieskosten derden € 41.062 

5  44 

17.Gebundelde uitkeringen (WWB/IOAW/IOAZ/BBZ starters) 

Het definitief toegekende budget 2014 van het Ministerie van SZW was niet toereikend om 

de lasten over 2014 te kunnen dekken. De positieve afwijking komt doordat in de begroting 

rekening was gehouden met nog hogere lasten. 

6 47 

18.Besluit bijstandsverlening zelfstandigen(Bbz2004)  

Het resultaat is ontstaan doordat de baten van kapitaalverstrekkingen(168) substantieel 

hoger waren dan het door het Ministerie van SZW vastgestelde normbedrag (56). De 

terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van SZW is hiermee aanzienlijk lager.  

6 64 

19.Minimabeleid , schuldhulpverlening en bijzondere bijstand 

Minder beroep gedaan op kwijtscheldingen (35) en schuldhulpverlening (35). 

Bijzondere bestand (32) is open einde regeling. 

6 102 

20.Peuterspeelzalen 

Het voordeel is onder andere ontstaan door de invoering van een nieuw stelsel 

voorschoolse voorzieningen. Voorstel tot overheveling 2015 voor afrekening subsidie 

Stichting Peuterplezier Texel 2013 (11).   

6 52 

21.Centrum Jeugd en gezin 

De jaarlijkse kosten zijn lager dan begroot. 

Voorstel tot overheveling 2015 ten behoeve van extra inzet preventie en activiteiten (35). 

6 80 

22.Lagere verwerkingskosten veegvuil en ontvangen subsidie op zwerfvuil 7    53 

23.Inzameling en verwerking afval  

Door onder meer hogere kosten oud papier, lagere opbrengsten en hogere 

verwerkingskosten grof vuil en afval. 

7   -129 

24.Volkshuisvesting 

Meeropbrengsten leges omgevingsvergunningen 

8 108 

25.Saldo van overige overschotten en overschrijdingen  

Zie voor nadere specificatie analyses per programma  

1-9 44 

Totaal (afgerond)  1.832 

  

Het rekeningsaldo 2014 kan ook op een andere wijze geanalyseerd worden, namelijk structureel versus 

incidenteel en wanneer wel/nog niet bekend. Het rekeningsaldo 2014 ad € 1.832.000 is voor (afgerond) 90% 

incidenteel van aard. De onderwerpen 9 (Toeristenbelasting), 14(Waterschapslasten wegen) en 20 

(Peuterspeelzalen) zijn structureel van aard. Deze posten zullen (deels) worden meegenomen in de 

halfjaarsrapportage 2015.  

 

Medio juli van het begrotingsjaar worden er financiele analyses gemaakt. De consequenties worden via de 

halfjaarrapportage in september aan de raad gepresenteerd. Dit betekent dat mutaties na juli niet meer 

worden meegenomen waardoor positieve en negatieve financiële mutaties pas zichtbaar worden in het 

rekeningresultaat.  
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Als het rekeningresultaat 2014 verdeeld wordt in “voor – na “ halfjaarsrapportage en gerelateerd wordt aan 

de gemeentelijke omzet, dan ontstaat het volgende beeld:   

 Totale 

analyse 

Waarvan bekend 

(voor hjr) 

Waarvan bekend 

(na hjr) 

Afwijkingen op hoofdlijnen 1.832 384 1.458 

Totale omzet 59.939   

Percentage van de omzet 3,06% 0,64% 2,43% 

Relatief 100% 20% 80% 

 

Voorbeelden van bekend voor halfjaarrapportage zijn salarissen(10) en vervanging ziekte(11). 

Een voorbeeld van bekend na halfjaarrapportage is de definitieve opbrengst Toeristenbelasting 2014(9). 

(opgave door verhuurders in 2015). 

 

Geconcludeerd kan dus worden dat het grootste deel van het rekeningoverschot i.c. 80% bekend wordt nadat 

de halfjaarsrapportage bestuurlijk is behandeld. 
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Overheveling budgetten van 2014 naar 2015  

Raadsbesluit begrotingsbrief 2015 (11 november 2014) 

Projectgeld 2015 Meerjarig 

Subsidieregeling woningbouw energieloket 

Regeling wordt afgewikkeld en verantwoord in 2015.  

360.627  

Aanbesteding bestemmingsplannen kernen 

Project gestart in 2011. In 2015 gaat een extern bureau met de voorbereiding van 5 

bestemmingsplannen verder. Afronding project naar verwachting in 2016.  

 104.221 

Ontwikkelingsplan haven Oudeschild  

Restantbudget wordt in 2015 uitgegeven aan al in 2014 ingezette onderzoeken zoals in het 

ontwikkelingsplan genoemd.  

54.185  

Voortgang organisatieontwikkeling 

Middelen worden ingezet voor voorzieningen om blokkades in de organisatieontwikkeling te 

verminderen dan wel op te heffen. Het gaat enerzijds om aanschaf van systemen en 

anderzijds het inhuren van externe deskundigheid.  

 357.701 

Digitaliseren bouwvergunningendossier en publicatie/voorbereiding niet 

openbare register burgerlijke stand 

Werkzaamheden zijn gestart in 2014 en worden voortgezet in 2015-2016. 

 50.000 

Onderzoek nieuwbouw of renovatie sportvoorzieningen Den Burg 

Voortgang is afhankelijk van het eerstvolgende raadsbesluit (in juni).  

20.376  

Versnelde invoering Mozard 

Bedrag wordt ingezet om de organisatie zaakgerichter te laten werken. In 2015 worden 

bijvoorbeeld trainingen gegeven om de digitale vaardigheden van medewerkers te vergroten.  

22.598  

Maritiembeleidsplan  

Beleidsplan wordt in 2015 opgestart en zal in 2016 afgerond worden. Het budget is nodig 

voor begeleiding en onderzoek.  

 24.000 

Stimulering economische projecten 

Bedrag nodig voor particuliere initiatieven ten behoeve van de versterking van de Texelse 

economie. 

82.086  

Overdracht en verplaatsing boet Duykerdam 

Werkzaamheden zijn in de loop van 2015 afgerond. 

37.898  

Natuur en landschap/Coupure haven  

Afhankelijk discussie alternatieve dijkversterking Oudeschild. 

10.478  

Actualiseren beleid recreatie en toerisme 

Project is in januari 2015 gestart.  

34.900  

WMO /AWBZ regelingen 

Transitie AWBZ 

Transitie Jeugd 

Nieuwe taken 

Compensatieregeling Eigen Risico (CER) 

Jeugd op Texel behouden 

Transitie is nog niet afgerond.  

 

38.400 

28.800 

35.000 

40.000 

118.000 

 

Mobiliteitsvisie/actieprogramma 

In 2015 worden de kleine knelpunten in de dorpen opgelost.  

18.843  

IABR Planet Texel 

Voortzetting projectondersteuning. 

4.819  

Inhuur facilitair  

Middelen worden ingezet voor het wegwerken van achterstanden archief en postregistratie 

veroorzaakt door ziekte.  

42.790  

Risicomanagement 

In 2015 wordt gestart met het vormgeven van risicomanagement. 

10.000  

Lustrumherdenking 2015 

Middelen zijn in 2014 beschikbaar gesteld. Lustrum is in 2015. 

34.644  
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Projectgeld 2015 Meerjarig 

Gemeenteraad en griffie 

Bestuurlijke uitwisseling, middelen kunnen ook ingezet worden voor sollicitatieprocedure 

burgemeester en mogelijk voor kwartiermaker Noordkopraad. 

8.658  

Maatregelen brandweer incl. Snel Interventie Voertuig (SIV) 

In 2014 is ruim € 46.000 uitgegeven voor inhaalslag brandweer t.b.v. regionalisering. 

Middelen gereserveerd houden.  

275.737  

Kiss and Ride Thijsseschool  

Werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd.  

60.000  

ANWB-bebording 

Bebording is in beeld gebracht en in 2015 wordt het beheersplan gerealiseerd.  

18.345  

Pilot openbaar vervoer 

Subsidie  

Pilot Texelhopper loopt tot eind 2016. 

 661.460 

- 480.000 

Aanpassingen bestaande invaliden parkeerplaats 

Wordt in 2015 gerealiseerd.  

19.000  

Onderhoud infrastructuur haven/bijdrage vuilwaterinstallatie  

Middelen worden beschikbaar gesteld aan de Coöperatieve Inkoopvereniging voor 

Visserijbenodigdheden CIV. Naar verwachting gaat CIV in het najaar 2015 de 

vuilwaterinstallatie in de haven van Oudeschild aanleggen. Voor het beheer en exploitatie 

draagt CIV zorg. Afspraken over betalingen zijn in een overeenkomst opgenomen.  

60.000  

Werelderfgoed status Waddenzee 

Middelen worden ingezet voor ontwikkelingen haven Oudeschild in samenwerking met Planet 

Texel.  

50.000  

Aanleg publieke Wifi op Texel  

Subsidie 

Aanleg eind 2014 gerealiseerd. Financiële afwikkeling 2015 

75.890 

-45.000 

 

De Kop werkt 

Overheveling is noodzakelijk voor de uitwerking van de projecten waar de diverse college’s 

akkoord zijn gegaan en de raad in juni 2015 over beslist.  

41.524  

O.S.G. de Hogeberg Toekomstvisie 

Bedoeld voor maatregelen die voortvloeien uit de toekomstvisie O.S.G.  
 100.000 

Onderzoek hergebruik en energiewinning uit afvalstoffen 

Het onderwerp is ooit voortgekomen uit een motie over biovergisting van GFT bij de 

Hamster. Omdat ook de HVC een biovergister voor dit doel aan het bouwen was en er een 

Grondstoffenplan gemaakt is, is het bedrag niet meer nodig voor onderzoek. Het voordeel zal 

meegenomen worden in de halfjaarrapportage. 

 12.506 

Evaluatie stand van zaken duurzaamheidsambitie 2020 

Wordt in 2015 uitgevoerd.  
15.155  

Volkshuisvesting/evaluatie woonvisie 

In 2015 wordt opdracht verstrekt om de woonvisie te evalueren en te actualiseren. 

35.782  

Totaal 1.609.535 829.888 
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Overheveling via resultaatbestemming 2014 (raadsbesluit 2015) 

Conform bestaand beleid worden overschotten van structurele budgetten niet overgeheveld naar volgend 

jaar. De onderstaande overhevelingsverzoeken 1 t/m 4 voldoen niet aan deze regels. Aan de raad wordt 

voorgesteld om, in afwijking van het bestaande beleid, ook deze structurele budgetten over te hevelen naar 

2015.  

Onderwerp Kostenplaats Bedrag Toelichting 

1.Groot onderhoud bestratingen 

  (structureel budget) 
620100  210.000 De resultaten van de weginspectie van Unihorn waren 

afgelopen jaar laat binnen, waardoor er pas in december 

offerteverzoeken geplaatst konden worden. De gunning van 

de projecten Ruyslaan, en voetpad de Koog alsmede  

de Witstraat kon pas begin 2015 plaatsvinden. Voorgesteld 

wordt daarvoor de resterende middelen in te zetten. 

2.Bermverharding 

 (structureel budget) 
620107  20.000 Het aanbrengen van graskeienstroken is een prioriteit in het  

collegeprogramma. Voorgesteld wordt de resterende 

middelen in te zetten als dekking voor graskeien langs een 

deel van de Postweg. 

3.Beheer kunstwerken 

 (structureel budget) 
620108  11.112 In 2014 is opdracht verstrekt voor de inventarisatie 

infrastructurele kunstwerken. De eerste termijn van de 

rekening is betaald. De 2de termijn wordt begin 2015 

verwacht. Voorgesteld wordt de resterende middelen als 

noodzakelijke dekking over te hevelen. 

4.Aankoop onderhoud licht-  

 masten(structureel budget) 

621030   2.269 De voorbereiding van het project openbare verlichting heeft 

veel langer geduurd dan verwacht vanwege de rechtszaak. 

Dit heeft geleid tot hogere kosten. Die kosten kunnen deels 

gedekt worden door de resterende middelen toe te voegen 

aan het projectbudget openbare verlichting. 

5. Onderzoek HBO depen- 

  dance/gekwalificeerde  

  vakmensen (vervolg ver- 

  breding beroepsonderwijs) 

631002  7.880 Het onderzoek HBO dependance is in 2014 nog niet geheel 

afgerond. Het restant wordt ingezet voor het vervolgtraject 

verbreding beroepsonderwijs op Texel in combinatie met 

stageplaatsen.  

6. Agrarische ondernemingen 634105  10.000 Door andere prioriteiten niet uitgevoerd In 2014. In 2015 

wordt dit alsnog opgepakt met als doel om voor de 

agrarische sector de regelgeving te verminderen. 

7.Sportvelden vv Texel 653101  36.000 Het betreft een bedrag van € 50.000 uit de algemene reserve 

via de motie “Pegels op het doel” voor de aanleg van een 

kunstgrasveld op Sportpark Den Burg Zuid. Van het restant 

wordt het BTW onderzoek sportaccommodaties (€ 13.000) en 

begeleiding, directie en toezicht van de aanleg van het 

kunstgrasveld (€ 23.000) betaald. 

8.Mantelzorg/Vrijwilligers 654004   4.909 Van der Staaij gelden uit 2014, wordt ingezet 

als blijk van waardering voor mantelzorgers door  

kaarten aan te bieden voor het openingsweekend  

van Texel 600 jaar stad. 

9.Cultuurnota/beleid 654152   1.500 De cultuurnota is in 2014 niet uitgevoerd vanwege andere 

prioriteiten. De uitvoering is nu gepland voor 2015. 

10.Natuur en landschap 655001   9.400 De eerste resultaten van Planet Texel zijn onlangs 

opgeleverd. De definitie kernwaarden (Texel Principes) is 

hiervan een uitwerking.  
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Onderwerp Kostenplaats Bedrag Toelichting 

11.WMO/AWBZ-regeling 671412  10.174 Onderzoek preventie en handhavingsplan drugs. 

Trimbos instituut. 50% betaald in 2014, overige 50% in 2015. 

12.CJG invoeringskosten 671505  35.000 De transitie Jeugd is nog niet geheel afgerond. Voorgesteld 

wordt het restant in te zetten voor het project “”lekker in je 

lijf” en voor extra training en scholing van het sociaal team 

en het CJG-netwerk. Ook wordt extra ingezet op preventie 

jeugdzorg en activiteiten als hotspot, workshop keten- en 

zorgpartners etc. 

13.Milieudienst Kop v NH (RUD) 672311  20.806 Wabo-decentralisatie. Ontvangen in verband met 

overheveling van taken € 91.700. Hiervan is 

€ 70.894 – betaald aan de RUD. Resteert nog te betalen  

€ 20.806. 

14.Milieudienst Kop v NH (RUD) 672311  12.222 Digitalisering dossiers. Project is in 2014 begonnen en wordt 

in 2015 afgerond. 

15.Logies ontbijt 681022 10.000 Uitsterfregeling, uitvoering van het besluit in 2015. 

16.Onderzoek bedrijventerrein 

     Wezenland 

681061  6.930 In 2015 vervolg voor verbeteringen Wezenland in relatie tot 

rioleringsplan. 

Totaal  408.202  
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Toelichtingen 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden alleen genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, als zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar waarop het dividend 

betrekking heeft. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg 

van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en/of schulden uit hoofde van jaarlijks 

terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele 

lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan 

componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en 

verlofaanspraken en dergelijke. 

 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als 

die van de meerjarenraming te weten 4 jaar. Als er sprake is van schokeffecten wordt een voorziening 

gevormd.  

 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van  

1 januari 2013 van kracht. 

Balans 

Vaste activa 

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de 

openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze 

kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.  

De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. 

 Materiële vaste activa met economisch nut 

De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. 

Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; 

in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. 
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Investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming in principe lineair afgeschreven.  

De afschrijvingstermijn is gelijk aan de te verwachten levensduur waarbij rekening wordt gehouden met een 

eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet 

afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening 

gehouden met een vermindering van de waarde. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 

1-1-2004 reserves niet meer rechtstreeks in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere 

bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.  

 

Alle afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de verordening 212, welke door de raad is vastgesteld. 

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 

Gronden en terreinen N.v.t. 

Rioleringen 50 jaar 

Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen 40 jaar 

Kantoren en bedrijfsgebouwen 40 jaar 

Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen 25 jaar 

Warmtekoude opslag 20 jaar 

Motorvaartuigen 10 jaar 

Technische installaties in bedrijfsgebouwen 10 jaar 

Veiligheidsvoorzieningen, bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, aanleg tijdelijke 

terreinwerken, nieuwbouw, tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen 

10 jaar 

Zware transportmiddelen, aanhangwagens, personenauto’s, lichte motorvoertuigen, hard- en software 

ICT 

5 tot 10 jaar 

 

Activa met economisch nut en een aanschafwaarde van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, 

uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatste worden altijd geactiveerd. 

 

Bij werkvoorzieningschap De Bolder worden de materiële vaste activa met economisch nut als volgt lineair 

afgeschreven: 

Bedrijfsgebouwen 20 tot 40 jaar 

Bedrijfsgebouwen technische installaties 10 jaar 

Machines, apparaten en installaties 5 tot 10 jaar 

Transportmiddelen, landbouw-tractoren en aanhangwagens 10 jaar 

Personenauto’s en bedrijfsauto’s 7 jaar 

Hard- en software ICT 5 jaar 

Gronden en terreinen Niet 

 

Activa met een aanschafprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, alsmede productgerichte 

activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. 

 

Bij de Openbare Scholengemeenschap “De Hogeberg” worden de materiële vaste activa welke vanaf 1 

januari 2011 zijn aangeschaft als volgt afgeschreven: 

Machines, meubilair lesruimten, inventaris lesruimte, inventaris lichamelijke 

oefening 

10 tot 20 jaar 

Audiovisuele apparatuur 5 jaar 

Hard- en software ICT 5 jaar 

Inventaris met een aanschafprijs van minder dan € 750 wordt door de school niet geactiveerd. 

 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 

In de financiële verordening gemeente Texel 2012 is opgenomen dat infrastructurele werken in de openbare 

ruimte, zoals bijvoorbeeld wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken met een meerjarig 

maatschappelijk nut onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de 

exploitatie gebracht.  
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Hierop kan bij raadsbesluit worden afgeweken. Indien een maatschappelijke investering geactiveerd wordt 

het activum lineair afgeschreven over de verwachte levensduur. De ondergrond van deze werken wordt 

daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in 

voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens 

extra afgeschreven.  

 Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale 

waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin 

van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen 

onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Dit is in 

2014 niet gebeurd. De actuele waarde van de aandelen ligt ruim boven de verkrijgingprijs. 

 

Bijdragen aan activa van derden worden conform het raadsbesluit van 11-11-2003 geactiveerd als ze 

individueel een bedrag van € 50.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op 

het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden 

afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief op basis van de door de gemeente gestelde 

voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. 

 

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij 

eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).  

Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde 

opgenomen. 

 

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen. 

 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden 

partijen. 

 Langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen. 

 Overige langlopende leningen. 

 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. 

 Bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

 

Het begrip “rentetypische looptijd” verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit 

de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende 

de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van 

een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting 

die een looptijd kent van 10 jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum moet worden 

opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd. 

 

Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als een gemeente participeert in het 

aandelenkapitaal van een N.V. of B.V.  

Vlottende activa 

 Voorraden 

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen 

die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en 

betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar 

marktwaarde.  
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De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

vervaardigingprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks 

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en 

woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 

beheerskosten. 

Winsten uit de grondexploitatie worden alleen genomen als en voor zover die met voldoende mate van 

betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de 

verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. 

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde 

lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich voornamelijk voor als voorraden incourant worden.  

De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan 

de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 

 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 

voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 

inningskansen. 

 Liquide middelen en overlopende posten 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies. De voorziening APPA regeling en pensioen oud wethouders wordt gewaardeerd op de 

contante waarde van de doelvermogens. 

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 

onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 

kwaliteitseisen die hier voor geformuleerd zijn.  

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 

schatten. 

b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 

redelijkerwijs te schatten is. 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het 

begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. 

d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van 

Europese- en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen. 

 Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De 

vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. 

 

De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de 

daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva 

is niet toegestaan. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Activa 

Vaste activa 

 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa 2014 bestaan uit de volgende onderdelen. (bedragen x € 1.000) 

 Boekwaarde 

31-12-2014 

Boekwaarde 

31-12-2013 

Investeringen met economisch nut  41.620 40.867 

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 2.674 2.934 

Totaal 44.294 43.801 

 Materiële vaste activa met economisch nut 

De materiële vaste activa met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld. (bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde ultimo 31-12-2014 2013 

Gronden en terreinen 91 90 

Niet in exploitatie genomen gronden 1.503 1.571 

Terrein De Bolder 512 512 

Gebouwen 30.745 30.413 

Gebouwen De Bolder 1.139 1.190 

Woningcomplexen 82 86 

Grond, weg- en waterbouwkundige werken (riool) 4.150 3.377 

Duurzame bedrijfsmiddelen 1.811 1.805 

Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder 73 89 

Machines, installaties en inventaris 31 41 

Machines, inventaris OSG 1.042 1.190 

Machines, intern transportmiddel, inventaris De Bolder 441 503 

Totaal 41.620 40.867 

 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met 

economisch nut weer:  (bedragen x € 1.000) 

 Boekwaarde 

1-1-2014 

Investering Des- 

investering 

Afschrijving

en 

Bijdrage 

van derden 

Boekwaarde 

31-12-2014 

Gronden en terreinen 90 3 0 2 0 91 

Niet in exploitatie genomen gronden 1.571 33 101 0 0 1.503 

Terrein De Bolder 512 0 0 0 0 512 

Gebouwen 30.413 933 0 601 0 30.745 

Gebouwen De Bolder 1.190 0 0 51 0 1.139 

Woningcomplexen 86 0 0 4 0 82 

Grond, weg- en waterbouwkundige  

werken (riool) 
3.377 936 0 163 0 4.150 

Duurzame bedrijfsmiddelen 1.805 467 0 461 0 1.811 

Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder 89 0 0 16 0 73 

Machines, installaties en inventaris 41 0 0 10 0 31 

Machines, inventaris, etc. OSG 1.190 60 0 208 0 1.042 

Machines, inventaris De Bolder 503 49 0 111 0 441 

Totaal 40.867 2.481 101 1.627 0 41.620 
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 Toelichting 

De mutaties van de Bolder en de OSG zijn terug te vinden in de jaarrekening van de Bolder respectievelijk 

van de OSG. 

 Gronden en terreinen 

Voor bodemonderzoek Kikkertstraat is € 3.050 uitgegeven. 

 Niet in exploitatie genomen gronden 

De boekwaarde van € 68.090 van Kooger Hoop is afgeboekt. Daarnaast heeft er een administratieve correctie 

plaatsgevonden van € 33.300 van beheercomplex overige gronden naar boekwaarde overige gronden. 

 Gebouwen 

Diverse investeringen onder andere renovatie zwembad Molenkoog, huisvesting Vliekotter en valbeveiligingen 

gemeentelijke platte daken. 

 Woningcomplexen 

Afschrijving restant boekwaarde Achterom in verband met sloop. 

 Grond, weg- en waterkundige werken 

Mutaties hebben voornamelijk betrekking op gemeentelijke bijdrage Nioz haven en duurzame openbare 

verlichting. 

 Duurzame bedrijfsmiddelen 

Investeringen voornamelijk op installaties renovatie zwembad Molenkoog, machines, tractie en 

automatisering. 

 Machines installaties en inventaris 

Geen investeringen alleen afschrijvingen. 
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Beschikbaar gestelde kredieten 2014 

 Beschikbaar 

krediet  

excl. BTW 

Totaal 

besteed 

t/m 2014 

Werkelijk 

besteed 2014  

excl. btw 

Toelichting 

721407 Parkeerautomaten 132.000 0 0 In afwachting van de vaststelling van 

het mobiliteitsplan zijn de 

parkeerautomaten niet vervangen. De 

automaten zijn echter in een slechte 

conditie waardoor vervanging in 2015 

noodzakelijk is.  

742158 Huisvesting Vliekotter 365.000 365.000 365.000 De huisvesting Vliekotter is aangepast 

conform raadsbesluit.  

756008 Waterrijk De Cocksdorp 

            Subsidie 
 197.772 

-/-   40.000 

    157.772 

3.050 3.050 In 2014 bodemonderzoek uitgevoerd. 

In 2015 worden de kosten voor de 

rest van het project gemaakt (o.a. 

grondaankoop).  

790048 Terreinwagen 56.283 0 0 In september 2014 is opdracht 

gegeven. Levering in 2015.  

790049 Zoutstrooier  35.950 33.244 33.244 Gerealiseerd.  

790050 Trilplaat  12.924 0 0 Oude trilplaat is bij nader inzien nog 

goed en hoeft niet vervangen te 

worden. Krediet kan afgesloten 

worden.  

792013 Valbeveiliging 14 platte 

daken (1e tranche) 

20.846 19.084 19.084 1e tranche is gerealiseerd. 

793109 IPADS nieuwe raad- en 

collegeleden 

18.988  19.007 19.007 Gerealiseerd.  

793110 Kennisbank 4.173 0 0 In 2015 wordt de implementatie 

ondersteund door een 

klantvraaganalaysetool waardoor de 

kennisbank adequater wordt 

ingericht.  

793111 30 ICT-werkplekken 8.347 0 0 Wordt in 2015 aangeschaft en 

inmiddels gerealiseerd.  

793112 ESX-servers 12.520 11.365 11.365 Gerealiseerd.  

793113 Noodstroomaggregaat 71.397 24.333 24.333 Gerealiseerd. Goedkoper uitgevallen 

in verband met aanschaf 2e hands 

apparaat.  

793114 Youpp 16.694 8.572 8.572 Installatie en implementatie is 

gereed. In 2015 wordt onderzocht of 

HR-analytics (management-

informatie- en rapportagesysteem) 

wordt aangeschaft.  

793115 Decade upgrade versie 3  

naar 4 

12.520 11.791 11.791 Werkzaamheden worden in 2015 

afgerond.  

793116 Uitbreiding 

automatiseringsomgeving 

22.954 0 0 In 2015 wordt nog een back-up 

voorziening voor het gemeentehuis en 

uitwijkomgeving (PHH) aangeschaft 

(zie ook krediet 793105). 

793117 I&A programmatuur  20.867 0 0 Wordt in 2015 ingezet voor 

productiviteitsverbetering voor o.a. 

medewerkers buitendienst.  

793118 Gouw belastingen taxatie 7 8.347 0 0 Nog niet in productie. Gouw7 WOZ en 

aansluiting Landelijke Voorziening 
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 Beschikbaar 

krediet  

excl. BTW 

Totaal 

besteed 

t/m 2014 

Werkelijk 

besteed 2014  

excl. btw 

Toelichting 

WOZ zijn vertraagd. De verwachting 

is dat installatie Gouw7 Taxatie in 

2015 gerealiseerd kan worden. Als dit 

echter niet meer lukt omdat het niet 

wenselijk is om halverwege een 

herwaardering te switchen van 

waarderingssysteem, wordt het 2016. 

793119 Koppeling gouw IT naar 

(landelijke voorziening) Woz 

6.678 6.678 392 Gerealiseerd. 

793120 Koppeling belastingen GBA-

BAG 

20.867 1.515 1.515 Nog niet gerealiseerd. Deze post ziet 

onder meer toe op de koppeling van 

de BAG naar Gouw7 WOZ. Dit gaat nu 

nog via een maandelijks BAG-extract 

maar wordt landelijk vervangen door 

real time berichtenverkeer. Helaas is 

de software (extern) nog niet zover. 

Gehoopt wordt dat dit nog in 2015 

gaat lukken. 

793121 Digikoppeling 5.008 0 0 Staat voor 2015 gepland. Houdt 

verband met de aansluiting op de 

Landelijke Voorziening-WOZ.  

793122 Gouw 7 kadaster beleid 14.190 0 0 Moet gerealiseerd zijn voor 1 januari 

2016 omdat het kadaster dan 

definitief stopt met maandelijkse 

bestanden. In 2015 komt de 

gerelateerde software in productie.  

793123 Ontwikkelingskosten Gouw 

2014 

8.764 8.814 8.814 Gerealiseerd.  

793124 Begroten en verantwoorden 30.215 30.535 30.535 Gerealiseerd. De 

programmabegroting, jaarrekening en 

tussentijdse rapportages worden 

inmiddels met het programma 

begroten en verantwoorden 

opgesteld. 
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Overige beschikbaar gestelde kredieten inclusief investeringsplan voorgaande jaren 

 Beschikbaar 

krediet 

excl. btw 

Totaal 

besteed 

t/m 2014 

Werkelijk 

besteed 2014  

excl. btw 

Toelichting 

793086 Beheerprogramma riolering 

wegen en groen (2010) 
30.411 34.813 14.385 Gerealiseerd. Krediet is overschreden 

als gevolg van het up to date houden 

van de bestanden in het 

beheersysteem. 

793087 Digitale handtekening (2011) 38.174 24.867 6.849 In de 2e helft van 2015 worden de 

handmatig in het zaaksysteem 

ingeboekte met DigiD ondertekende 

aanvragen geautomatiseerd.  

720099 Fietsstalling Nikadel (2012)  12.605 0 -/- 355 Krediet afgesloten. In eigen beheer 

uitgevoerd.  

In 2013 is op dit krediet € 355 

uitgegeven en in 2014 gecorrigeerd 

zodat niet over dit geringe bedrag 

afgeschreven hoeft te worden.  

793097 Midoffice (2012) 43.244 39.478 4.549 Gerealiseerd. Systeem Mozard is 

aangeschaft. Kosten zijn iets lager 

uitgevallen.  

721004 Sneeuwploeg voor 

stratenmakersauto (2013) 

9.091  9.500  9.500 Gerealiseerd. 

712025 Brandputten dorpskernen 

(2013) 

123.967 0 0 Over deze investering moet nog 

overlegd worden met de 

Veiligheidsregio.  

712027 Blusvoertuig TS 647 199.864 0 0 Wordt niet meer aangeschaft door de 

gemeente Texel. Alle roerende 

goederen zijn overgedragen aan de 

VR per 31/12/2014.  

721005  

Sneeuwploeg voor vrachtauto (2013) 

9.917 9.655 9.655 Gerealiseerd. 

721006 Duurzame openbare 

           verlichting (2013) 

           Subsidie 

 

 3.486.866 

-/-   1.649.848 

1.837.018    

120.617 111.652 In afwachting van een rechtszaak 

i.v.m. aanbestedingsprocedure is het 

werk nog niet definitief gegund 

waardoor het project vertraagd is. 

Begin 2015 is de rechtszaak 

gewonnen en kan gestart worden met 

de uitvoering.  

722009 Herontwikkeling Nioz haven 1.200.000 1.200.000 824.916 Gerealiseerd (gemeentelijke 

bijdrage). Komt via erfpacht in 50 

jaarlijkse termijnen retour.  

753050 Renovatie Molenkoog 

bouwkundig (2013) 
1.430.845 551.579 548.433 Uitvoering project loopt van 

september 2014 tot mei 2015.  

753051 Renovatie Molenkoog 

technisch (2013) 
710.455 178.892 178.204 Uitvoering project loopt van 

september 2014 tot mei 2015. 

790044 Vervangen Stratenmakers 

auto BNRG51 (2013) 

58.945 70.625 70.625 In 2014 aangeschaft. De auto is 

duurder uitgevallen. Dit is reeds met 

de halfjaarsrapportage 2014 

gerapporteerd waarin ook rekening is 

gehouden met extra kapitaallasten.   

793103 I&A programmatuur & 

apparatuur (2013) 

7.600 6.299 6.299 Gerealiseerd.  
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 Beschikbaar 

krediet 

excl. btw 

Totaal 

besteed 

t/m 2014 

Werkelijk 

besteed 2014  

excl. btw 

Toelichting 

793104 Licenties 

bestuursprogramma’s (2013) 

8.356 818 818 In 2015 wordt virtuele 

besturingssoftware voor de database 

server aangeschaft.  

 

 

793105 Uitbreiding 

automatiseringsomgeving 
35.511 20.218 12.675 In 2015 wordt nog een back-up 

voorziening voor het gemeentehuis 

en uitwijkomgeving (PHH) 

aangeschaft (zie ook krediet 793116) 

793107 CAD wekplekken (2013) 11.280 11.367 3.724 Gerealiseerd. Computers voor 

digitaal tekenen (auto-cad) plus 

geografische software (Texel in 

kaart). 

 

 

Totaaloverzicht niet in exploitatie genomen complexen 

Complex Boekwaarde 

1-1-2014 

Boekwaarde 

31-12-2014 

Exploitatie- 

saldo 

- = nadelig 

Incidentele 

kosten/ 

opbrengsten 

Totaal 

resultaat niet 

in expl. 

Beheercomplex overige gronden 184.184 150.884 -9.525 0 -9.525 

Beheercomplex openbaar groen 16.173 16.173 -17.237 54.218 36.981 

Bouwterreinen afgesloten complexen 139.125 139.125 -5.431 0 -5.431 

Erfpachtgronden 280.856 280.856 -12 0 -12 

Overige gronden 893.248 858.458 -145.785 309.900 164.116 

Den Burg Centrum 13.908 13.908 -550 0 -550 

Oosterend oud 8.229 8.229 -267 0 -267 

De Koog toekomstig woongebied 22.544 22.544 -112 0 -112 

Den Hoorn oud 12.331 12.331 -401 0 -401 

Totaal 1.570.598 1.502.508 -179.320 364.118 184.799 

 

De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen complexen is per saldo lager dan vorig jaar. Dit wordt 

veroorzaakt door de verkoop van de ondergrond van de voormalige Kooger Hoop. 

 

De normale exploitatie van de niet in exploitatie genomen complexen sluit met een nadeel van € 179.320. 

Vorig jaar was het nadelig saldo € 199.669. Het voordelig verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door 

minder geschreven manuren. 

De incidentele opbrengst van in totaal € 364.118 wordt veroorzaakt door de verkoop van openbaar groen 

(€ 54.218) en de verkoop van niet in exploitatie genomen gronden (waaronder de Koogerhoop) van in totaal 

€ 309.900. 
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Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het 

volgende verloop: 

 Boek-

waarde 

1-1-2014 

Investe-

ringen 

Desinves-

teringen 

 

Afschrij-

vingen 

Bijdrage van 

derden 

Boekwaarde 

31-12-2014 

Duurzame bedrijfsmiddelen 2 0 0 2 0 0 

Grond, weg- en waterbouw-

kundige werken 
2.932 193 0 355 96 2.674 

Totaal  2.934 193 0 357 96 2.674 

Toelichting 

 Duurzame bedrijfsmiddelen 

De boekwaarde betreft de investering in de openbare verlichting Emmalaan. In 2014 is de laatste termijn 

afgeschreven. 

 Grond, weg- en waterbouwkundige werken 

De investeringen en de bijdrage van derden heeft betrekking op de herinrichting Kikkertstraat. 

Beschikbaar gestelde kredieten 2014 

 Beschikbaar 

krediet  

excl. BTW 

Totaal 

besteed 

t/m 2014 

Werkelijk 

besteed 2014  

excl. btw 

Toelichting 

720102 

Herinrichting Kikkertstraat  

Subsidie 

 

447.330 

-/- 153.099 

294.231 

 

96.849 

 

193.241 

-/-    96.392 

  96.849 

Het werk is in uitvoering. 

Verwacht wordt dat het werk 

het 2e kwartaal 2015 wordt 

opgeleverd.  
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Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2014 wordt in onderstaand overzicht 

weergegeven. 

 (bedragen x € 1.000) 

 Boekwaarde 

01-01-2014 

 

Investe-

ringen 

Des-

investering  

Aflossing Boekwaarde 

31-12-2014 

Kapitaalverstrekkingen:      

 Deelnemingen 281 0 0 0 281 

 Afkoop erfpacht haven 726 0 0 43 683 

 Kapitaalverstrekking De Bolder  2.294 49 0 178 2.165 

 Eliminatie kapitaalverstrekking -2.294 -49 0 -178 -2.165 

Leningen:      

 Overname OG Veiligheidsregio 3.139 0 0 79 3.060 

 Overige verbonden partijen 665 179 0 41 803 

 Overige langlopende leningen 2.779 42 0 285 2.536 

 Bijdrage activa in eigendom van derden 240 0 0 30 210 

Totaal 7.830 221 0 477 7.573 

Toelichting 

 Afkoop erfpacht haven 

Jaarlijks wordt € 42.765 afgeboekt op de bij de overdracht van de haven Oudeschild van het rijk afgekochte 

erfpacht. 

 Kapitaalverstrekking de Bolder / Eliminatie 

Op de kapitaalverstrekking van de Bolder is € 129.356 verrekend. Het gaat om het saldo van nieuwe 

investeringen € 48.883 minus afschrijvingen € 178.241. 

 Renteloze lening kazernes Veiligheidsregio 

Per 31/12/2013 zijn de kazernes van Den Burg en De Cocksdorp overgedragen aan de Veiligheidsregio omdat 

de btw na de regionalisering brandweer niet meer compensabel is via het btw compensatiefonds en voor 

gedane investeringen een herzieningstermijn van toepassing is. De gemeente heeft hiervoor een renteloze 

lening aan de Veiligheidsregio verstrekt. De Veiligheidsregio schrijft de kazernes lineair af en brengt de 

kosten hiervan in rekening. De kosten worden in mindering gebracht op de renteloze lening. In 2014 was dat 

€ 78.567. 

 Overige verbonden partijen 

Op de verstrekte leningen aan verenigingen is € 41.558 afgelost. 

 Overige langlopende leningen 

Voor het fietsenplan heeft de gemeente € 41.436 voorgefinancierd. Hierop is € 25.673 afgelost. Daarnaast is 

€ 258.631 afgelost op verstrekte hypothecaire leningen ambtenaren. Conform landelijke regelgeving mogen 

vanaf 2009 geen hypotheken aan eigen personeel worden verstrekt. 

 Bijdrage activa in eigendom van derden 

Op bijdragen in activa eigendom derden is € 29.535 afgelost. 
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Vlottende activa 

 Voorraden 

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:          (bedragen x € 1.000) 

Voorraden 2014 2013 

Overige grond en hulpstoffen De Bolder 153 164 

In exploitatie genomen grond 335 -315 

Gereed product en handelsgoederen De Bolder 8 9 

Totaal 496 -142 

 

Totaaloverzicht in exploitatie genomen gronden 

Complex 

Kostprijs-

berekening 

op datum 

Actuele 

Boekwaarde )* 

Jaar  

realisatie 

Vermoedelijk 

resultaat 

31.12.14 

- = nadelig 

Vermoedelijk 

resultaat 

31.12.13 

- = nadelig  

Den Burg – centrumplan 31-12-2014 656.286 N 2022 N -157.000 N -162.000 

Den Burg – centrumplan voorziening 31-12-2014 -161.705 V      

Den Burg – West 31-12-2014 129.790 N 2017 V 2.094.000 V 2.639.000 

Oudeschild bedrijventerrein 2e fase 31-12-2014 -129.709 V 2015 V 92.000 V 462.000 

De Koog recreatiegebied (afgesloten) 31-12-2014 0  2014 V 180.000 V 119.000 

Oosterend noord 31-12-2014 -57.326 V 2015 V 115.000 V 118.000 

Den Hoorn Zouteland 31-12-2014 -102.735 V 2015 V 84.000 V 473.000 

  334.601 N  V 2.408.000 V 3.649.000 

)* Een positief bedrag betekent dat er meer is uitgegeven dan ontvangen. 

 

De totale boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden stijgt van € -314.966 naar € 334.601, een 

stijging van € 649.567. Dit wordt veroorzaakt door het afsluiten van de grondexploitatie De Koog-

recreatiegebied (€ 132.376 hoger, negatieve boekwaarde valt vrij in het resultaat) en uitnames ten gunste 

van het rekeningresultaat bij de grondexploitaties Den Hoorn Zouteland (€ 415.000 hoger) en Oudeschild 

bedrijventerrein (€ 405.000 hoger). Daar staan lagere boekwaardes als gevolg van verkopen op verschillende 

complexen tegenover. 

 

Het totale begrote resultaat van de lopende exploitatieplannen daalt van € 3.649.000 naar € 2.408.000. 

(inclusief gerealiseerd resultaat De Koog Recreatiegebied).  

Het verschil van € 1.241.000 wordt veroorzaakt door: 

 Gunstiger resultaat De Koog Recreatiegebied. 

 Dit plan sluit met een winst van € 180.000. Het verwachte resultaat was € 119.000. Het betere 

resultaat ad € 61.000 is het gevolg van lagere kosten woonrijpmaken. 

 Uitname ten gunste van het resultaat 2014 op de plannen Oudeschild bedrijventerrein 2e fase en Den 

Hoorn Zouteland. 

 Deze plannen zouden worden afgesloten in 2014. De plannen konden nog niet worden afgesloten 

omdat nog niet alle verkopen van bouwterreinen zijn afgerond. Op deze plannen is in totaal een 

bedrag van € 820.000 uitgenomen en ten gunste van het resultaat gebracht. Als gevolg hiervan daalt 

het vermoedelijk eindresultaat op deze plannen. 

 Lager resultaat op het complex Den Burg West als gevolg van lagere marktprijzen voor grond en 

minder opperlvakte te verkopen gronden. Daarnaast zijn de kosten bouwrijpmaken en woonrijpmaken 

geïndexeerd. Het totale nadelige effect op het plan is € 545.000. 
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Uitzettingen korter dan 1 jaar 

 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of minder kunnen als volgt 

gespecificeerd worden.                      (bedragen x € 1.000) 

Soort vordering Saldo 

31-12-2013 

Saldo 

31-12-2014 

Oninbaar 

afgeboekt 

Gecorrigeerd saldo 

31-12-2014 

Vorderingen op openbare lichamen     

 BTW compensatiefonds 2.249 2.255 0 2.255 

 Belastingdienst 23 122 0 122 

 Ministeries 7 5 0 5 

 Provincies 20 11 0 11 

 Gemeenten 42 14 0 14 

 Samenwerkingsverbanden 132 28 0 28 

 Belastingdienst (de Bolder) 

 18 0 0 0 

Handelsdebiteuren     

 Gemeente 1.025 1.043 11 1.032 

 OSG 11 12 0 12 

 De Bolder 285 212 1 211 

Belastingdebiteuren gemeente 915 1.166 15 1.145 

Overige vorderingen OSG 44 0 0 0 

Rekening courant starterleningen 225 46 0 46 

Waarborgsommen 3 4 0 4 

Diverse vorderingen WIZ 305 466 108 358 

Deposito     

 Deposito leningen kanjerprojecten 3.903 60 0 60 

 Deposito OSG De Hogeberg 900 900 0 900 

 Eliminatie deposito OSG -900 -900 0 -900 

Totaal 9.207 5.438  135 5.303 

 

In 2014 is aan WIZ vorderingen € 108.589 als oninbaar afgeboekt.  

Verder is € 15.384,82 aan belastingdebiteuren en € 10.187,75 aan handelsdebiteuren oninbaar verklaard. Alle 

mutaties zijn in het saldo van de openstaande vorderingen 2014 verwerkt. 
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Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen 2014 bestaat uit de volgende componenten. (bedragen x € 1.000) 

Liquide middelen 2014 2013 

Kassaldi 4 8 

Banksaldi 11.475 7.282 

Girosaldi 0 1 

Totaal 11.479 7.291 

 

Specificatie saldi kas/bank/giro (bedragen x € 1.000) 

Liquide middelen 2014 2013 

Kas/bank/girosaldi Gemeente 11.453 7.255 

Kas/bank/girosaldi De Bolder 0 19 

Kas/bank/girosaldi OSG 26 17 

Totaal 11.479 7.291 

Overlopende activa 

De post overlopende activa 2014 kan als volgt onderscheiden worden. (bedragen x € 1.000) 

 2014 2013 

Vooruitbetaalde bedragen   

 Gemeente 185 221 

 De Bolder 8 19 

 OSG 80 60 

Nog te ontvangen bedragen   

 Gemeente 432 1.325 

 De Bolder 15 18 

 OSG 1 5 

Totaal overlopende activa 721 1.648 
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Passiva 

Eigen vermogen 

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten        (bedragen x € 1.000) 

Eigen vermogen 2014 2013 

Algemene reserve  6.287 3.815 

Bestemmingsreserves 10.914 9.982 

Nog te bestemmen resultaat 2.087 2.549 

Totaal 19.288 16.346 

 

In de jaarrekening van de OSG de Hogeberg is conform regelgeving Ministerie OC&W sprake van eigen 

vermogen dat niet in bovenstaande tabel is meegenomen. Aangezien deze gelden besteed moeten worden 

aan onderwijs, worden ze bij de consolidatie, conform BBV, onder de voorzieningen gerubriceerd.  

Reserves 

Het verloop in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.        (bedragen x € 1.000) 

 Saldo ultimo 

2013 

Toevoeging Onttrekking Bestemming 

resultaat 

2013 

Saldo ultimo 

2014 

991100  Algemene reserve  3.497 2.857 1.863 1.436 5.927 

991101  Algemene reserve Calluna -42 42 0 0 0 

            Algemene reserve De Bolder  360 0 0 0 360 

904001  Bouw- en woonrijpmaken 72 0 0 0 72 

905037  Kapitaallasten ICT invest.e-gem 112 0 37 0 75 

905043  Onderhoud scholen  

            (rgb: rationeel gebouwenbeheer) 
1.283 0 0 0 1.283 

912000  Egalisatie brandweer 744 0 0 0 744 

922002  Haven Oudeschild frictie 1.647 0 0 0 1.647 

922003  Haven personeelskosten 172 24 0 0 196 

922004  Haven egalisatie 129 84 0 0 213 

922005  Haven onderhoud < 5 jaar 173 1 0 0 174 

922006  Haven onderhoud > 5 jaar 689 150 0 0 839 

944106  Aanpassen burgemeester Koninghal 200 0 0 0 200 

948002  Verbetering onderwijshuisvesting 45 0 0 0 45 

953000  Combinatiefunctieregeling 35 8 0 0 43 

954103  Gemeentelijke monumenten 83 20 0 0 103 

954104  Gemeentelijke schapenboeten 58 20 0 0 78 

962100  Wet inburgering 242 0 17 0 225 

972210  Riolering 0 0 0 900 900 

972300  Energievisie Texel 

             Uitvoeringsprogramma 2008-2011  
100 0 0 0 100 

972301  Mobiliteit 364 331 122 0 573 

991301  Valuta- en koersrisico's Landsbanki 370 0 370 0 0 

992201  Frictiekosten  5 0 5 0 0 

994000  Egalisatie wko osg en gemeentehuis 255 0 16 0 239 

996000  Budgetten vorig jaar  2.564 2.440 2.604 118 2.518 

Bestemmingsreserve De Bolder 642 0 90 95 647 

Subtotaal  13.799 5.977 5.124 2.549 17.201 
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Saldo ultimo 

2013 
Toevoeging Onttrekking 

Bestemming 

resultaat 

2013 

Saldo ultimo 

2014 

Subtotaal  13.799 5.977 5.124 2.549 17.201 

Nog te bestemmen resultaat 2013 2.393 0 0 -2.393 0 

Nog te bestemmen resultaat 2014 0 1.832 0 0 1.832 

Nog te bestem. resultaat De Bolder 2013 156 0 0 -156 0 

Nog te bestem. resultaat De Bolder 2014 0 255 0 0 255 

Totaal reserves 16.348 8.064 5.124 0 19.288 

 

De doelstellingen en het beleid met betrekking tot de gewenste omvang en de functie van de reserves zijn: 

Reserves Doelstelling/toelichting Gewenste omvang 

991100 Algemene reserve Opvangen onvoorziene, wettelijke en onontkoombare 

incidentele uitgaven plus het verrekenen van resultaten op 

de jaarrekening.  

Ondergrens  

€ 2.000.000 

991101 Algemene reserve Calluna Aflossing bijdrage Calluna inzake  

immateriële vaste activa. In 2014 gerealiseerd. 

n.v.t. 

Algemene reserve De Bolder Buffer opvangen onvoorziene uitgaven en nadelig resultaat 

jaarrekening.  

Ondergrens: 10% 

jaaromzet, zowel 5% 

bedrijfslasten, zowel 

5% van geïnvesteerd 

vermogen.  

Bovengrens: 30% 

jaaromzet, zowl 50% 

bedrijfslasten, zowel 

20% geïnvesteerd 

vermogen. 

904001-904002, 904013-9040015 

Bouwrijp/woonrijp maken grondzaken 

Bekostigen van nog uit te voeren werken ten behoeve van 

afgesloten plannen. 

Geraamde kosten uit 

te voeren 

werkzaamheden.  

905037 Afschrijvingskosten ICT e-gem Dekking afschrijvingslasten investering ICT-e-gem Geraamde kosten uit 

te voeren 

werkzaamheden. 

905043 Onderhoud scholen (rgb) Onderhoud scholen tot minimaal 2015 garanderen. n.v.t. 

912000 Brandweer Financiering frictiekosten regionalisering brandweer.  n.v.t.  

922002-922006 Haven Oudeschild Haven is per 1 december 2008 overgenomen van RWS. 

Uitgangspunt is dat haven budgettair neutraal geëxploiteerd 

wordt.  

n.v.t.  

944106 Aanpassing bgm.de Koninghal Renovatie/nieuwbouw bgm.de Koninghal. Het benutten van 

gereserveerd bedrag is afhankelijk van advisering over 

binnensportaccommodaties. 

n.v.t. 

948002 Verbetering onderwijshuisvesting Goed onderwijs faciliteren.  n.v.t. 

953000 Combinatiefunctieregeling Egalisatie uitgaven ten behoeve van deelname aan regeling 

“impuls brede scholen, sport en cultuur”.  

n.v.t. 

954103 Gemeentelijke monumenten Egalisatie jaarlijkse uitgaven gemeentelijke monumenten. n.v.t. 

954104 Gemeentelijke schapenboeten Egalisatie jaarlijkse uitgaven gemeentelijke schapenboeten.  n.v.t. 

962100 Wet inburgering Egalisatie uitgaven Wet inburgering en opvangen tekorten op 

participatiebudget. 

n.v.t.  

972210 Riolering Saldo terug te laten vloeien naar de burger n.v.t. 

972300 Energievisie Texel 2008-2011 Gemeentelijke bijdrage aan diverse projecten.  n.v.t. 

972301 Mobiliteit Investeringen voor parkeren, wegen, fietspaden, (openbaar) 

vervoer op land en water en veiligheid.  

n.v.t. 

991301 Valuta- en koersrisico’s Opvangen valuta- en koersrisico’s restant vordering n.v.t. 
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Reserves Doelstelling/toelichting Gewenste omvang 

Landsbanki Landsbanki. Is afgewikkeld in 2014. 

992201 Frictiekosten bezuinigingen en 

organisatieontwikkeling 

Het opvangen van frictiekosten als gevolg van bezuinigingen 

en organisatieontwikkelingen (regiegemeente). In 2014 

afgewikkeld.  

n.v.t. 

994000 W.K.O (Warmte Koude Opslag) 

OSG en gemeentehuis 

Het dekken van een gecumuleerd exploitatietekort op de  

W.K.O. 

Maximaal berekend 

cumulatief tekort 

996000 Budgetten vorig jaar Overhevelen budgetten die niet in het jaar van 

beschikbaarstelling zijn uitgegeven.  

n.v.t. 

Sociaal domein Egalisatie gedecentraliseerde taken 2015 jeugwet en WMO 

gedurende overgangsperiode 3 jaar.  

n.v.t. 

Bestemmingsreserve De Bolder Voorstel bestemming wordt jaarlijks bij rekeningresultaat 

aangegeven.  

n.v.t. 

91100 Algemene reserve 

De volgende mutaties hebben zich voorgedaan: 

Toevoegingen 

Gemeente Texel resultaatbestemming rekeningresultaat 2013  1.375.336 

De Bolder resultaatbestemming rekeningresultaat 2013 61.000 

Begrotingsoverschot 2014 eenmalig naar algemene reserve (1e begrotingswijziging) 522.000 

Begrotingsbrief 2014; bezuinigingen (1e begrotingswijziging) 115.000 

Voordeel exploitatiekosten pepperflow t.o.v. begroten en verantwoorden (14e begrotingswijziging) 4.942 

Voordeel huisvesting kermisexploitanten (18e begrotingswijziging) 10.000 

Halfjaarsrapportage 2014; incidenteel voordeel (19e begrotingswijziging) 836.645 

Nota reserves en voorzieningen; opheffen reserve frictiekosten (23e begrotingswijziging) 4.962 

Begrotingsbrief 2015 m.b.t. 2014; verkoop grond Koogerhoop (24e begrotingswijziging) 263.910 

Begrotingsbrief 2015 m.b.t. 2014; voorschot resultaat grondexploitatie (24e begrotingswijziging) 1.000.000 

Begrotingsbrief 2015 m.b.t. 2014; voordeel afrekening Landsbanki (24e begrotingswijziging) 100.000 

Totaal  4.293.795 

Onttrekkingen 

Begrotingsbrief 2014; incidenteel nadeel (1e begrotingswijziging) 1.154.200 

Halfjaarsrapportage 2013 m.b.t. 2014; incidenteel nadeel (2e begrotingswijziging) 41.300 

Maatregelen regionalisering brandweer o.a. Snel Interventie Voertuig (6e begrotingswijziging) 321.860 

Bijdrage voorbereidingskosten nieuwbouw de akker 7e begrotingswijziging) 50.000 

Uitvoeringsregeling logies en ontbijt (10e begrotingswijziging) 10.000 

Sanering bermen Harkenbuurt (11e begrotingswijziging) 50.000 

Toekomstvisie O.S,G. de Hogeberg (12e begrotingswijziging) 100.000 

Conservering/restauratie kunstcollectie (13e begrotingswijziging) 16.841 

Bijdrage vuilwaterinstaallatie Haven (15e begrotingswijziging) 60.000 

Halfjaarsrapportage 2014; incidenteel nadeel (19e begrotingswijziging) 14.988 

Begrotingsbrief 2015 m.b.t. 2014; bezuinigingen en mutaties alg.uitkering (24e begrotingswijziging)  44.099 

Totaal 1.863.288 

 

Per saldo is aan de algemene reserve toegevoegd 2.430.507 
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991101 Algemene reserve Calluna 

In 2014 is de laatste termijn van € 42.279 in deze negatieve algemene reserve gestort als gevolg van de 

verkoop van Calluna en het afboeken van de immateriële vaste activa. Deze reserve is derhalve per 31 

december 2014 conform het beleid opgeheven. 

905037 Afschrijvingskosten ICT-egem 

Voor de dekking van de afschrijvingskosten ICTe-gem investeringen is een bedrag van € 36.753 onttrokken. 

922002-922006 Haven Oudeschild 

De haven is per 1 december 2008 overgenomen van Rijkswaterstaat. Uitgangspunt is dat de haven budgettair 

neutraal geëxploiteerd wordt. Jaarlijks worden de gemaakte kosten geëgaliseerd met de jaarlijkse bijdrage 

van RWS. Hiervoor zijn de bestemmingsreserves frictie, personeelskosten, egalisatie, onderhoud gelijk of < 5 

jaar en onderhoud > 5 jaar ingesteld. Per saldo is een bedrag van € 259.340 toegevoegd aan de diverse 

reserves: Personeelskosten (€ 24.524), egalisatie (€ 83.931), onderhoud gelijk of < 5 jaar (€ 810) en 

onderhoud > 5 jaar (€ 150.074). 

953000 Combinatiefunctieregeling 

Conform het beleid zijn de uitgaven ten behoeve van deelname impuls brede scholen, sport en cultuur 

geëgaliseerd en is € 8.120 in deze reserve gestort. 

954103 Gemeentelijke monumenten 

Conform het beleid is € 20.091 in deze reserve gestort. Dit bedrag is het verschil tussen het jaarlijkse budget 

van € 20.243 en de gedane uitgaven in 2014. 

954104 Gemeentelijke schapenboeten 

Conform het beleid is € 20.243 in deze reserve gestort. Het gaat om het gehele budget omdat er geen 

uitgaven in 2014 zijn geweest.  

962100 Wet inburgering 

Conform het beleid is in 2014 € 16.633 aan deze reserve onttrokken. De gereserveerde middelen in deze 

reserve zijn bedoeld voor het opvangen van uitgaven van de voormalige Wet inburgering en het opvangen van 

tekorten op het participatiebudget. Voor deze bestedingen krijgt de gemeente geen middelen meer via het 

rijk. Het saldo van deze reserve is per 31/12/2014 € 225.094. 

972210 Riolering 

Via resultaatbestemming rekeningresultaat 2014 is € 900.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

riolering als gevolg van een overschot in de voorziening riolering.  

972301 Mobiliteitsplan 

Conform het amendement Texelvignet labeling netto inkomsten 2012 is besloten dat een voordelig 

nettoresultaat op parkeren ten gunste komt van mobiliteit. Het voordelig nettoresultaat over 2014 van 

€ 330.965 is in deze reserve gestort. Daarnaast is conform het investeringsplan 2014 € 121.966 onttrokken als 

bijdrage voor de herinrichting Gasthuisstraat. 

991301 Valuta- en koersrisico’s Landsbanki 

De restantvordering op Landsbanki is in 2014 volledig ontvangen. Het gereserveerde bedrag  

van € 370.000 voor koersrisico’ is met de vordering verrekend.  

992201 Frictiekosten 

Conform de nota reserves en voorzieningen 2014 is deze reserve in 2014 opgeheven. Het saldo van € 4.962 is 

onttrokken en ten gunste van de algemene reserve gekomen.994000 Egalisatie WKO O.S.G. en gemeentehuis 

In 2014 is € 15.695 onttrokken uit deze reserve voor dekking van het exploitatietekort WKO. 
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996000 Budgetten vorig jaar 

Via de begrotingsbrief 2015 is € 2.439.423 voor projectgelden overgeheveld naar 2015. Een specificatie 

hiervan is onder het hoofdstuk overhevelingen te vinden. De budgetten die overgeheveld zijn via de 

begrotingsbrief 2014 van € 2.477.966 zijn aan deze reserve onttrokken en functioneel geboekt. Daarnaast is 

via bestemming rekeningresultaat 2013 € 118.000 toegevoegd en onttrokken voor jeugd op Texel behouden 

en het voordelig resultaat van de Milieudienst Kop van Noord-Holland van € 7.849 onttrokken en functioneel 

geboekt. 

Eigen vermogen De Bolder 

De specificatie van de mutaties zijn te vinden in de jaarrekening 2014 van De Bolder. 

Nog te bestemmen resultaat gemeente Texel 

Per saldo is het resultaat van de gemeente € 1.832.043 en van De Bolder € 255.000. In het kader van de BBV 

heeft de OSG geen eigen vermogen en dus ook geen resultaat over het lopende boekjaar. Deze zijn 

opgenomen als een mutatie in de voorzieningen ‘eigen vermogen OSG’. 

Voorzieningen 

De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende posten. 

 2014 2013 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's 5.233 5.160 

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting 5.202 4.528 

Totaal 10.435 9.688 

 

In het kader van de BBV is in de jaarrekening van de OSG, conform regelgeving van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, sprake van eigen vermogen. Bij de gemeente niet, omdat deze 

gelden besteed moeten worden aan onderwijs. Hierdoor zijn ze opgenomen als een voorziening. 
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Het verloop van de voorzieningen in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 Saldo 

31-12-2013 

Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo 

31-12-2014 

Voorziening verplichtingen & verliezen 

Voorziening onderhoud:      

 VA03 rationeel gebouwenbeheer 2.719 611 0 293 3.037 

 VA07 onderhoud gebouwen grondzaken 118 17 10 8 117 

 VA01 voorziening algemeen 2.323 160 345 59 2.079 

Door derden beklemde middelen 

 VA04 rioolegalisatiefonds 2.112 608 0 0 2.719 

 VB01 voorzieningen De Bolder 1.160 255 0 153 1.262 

 Eliminatie voorziening De Bolder -1.160 -255 0 -153 -1.262 

 VO12  algemeen beklemd 43 14 0 0 57 

Voorzieningen OSG De Hogeberg 

 Eigen vermogen  2.373 72 15 4 2.426 

Voorzieningen De Bolder 

 WW-uitkering ambtelijk personeel 0 0 0 0 0 

Totaal voorzieningen 9.688 1.482 370 364 10.435 

Toelichting mutatie 

VA03: 070200 Rationeel gebouwenbeheer en VA07: 070600 Onderhoudsfonds gebouwen 

Sinds de invoering van het rationeel gebouwenbeheer wordt er jaarlijks op basis van het 10-jaarlijks 

gemiddelde een bedrag toegevoegd aan deze voorziening, waarna de werkelijke kosten aan het eind van het 

jaar aan de voorziening onttrokken worden. 

Om te voorkomen dat een aantal voorzieningen rationeel gebouwenbeheer negatief staan, is een extra 

bedrag aan de voorzieningen Peperstraat 19A (€ 53), Brandweerkazerne De Cocksdorp (€ 1.333), de 

Burgemeester De Koninghal (€ 6.803) en voormalige Drijverschool in Den Hoorn (€ 737) toegevoegd. De 

garage aan het Achterom 3 is gesloopt, waardoor de voorziening van € 4.011 is vrijgevallen. 

 

Sinds de invoering van de BBV is het niet meer toegestaan onderhoud te activeren. Tot die tijd zijn grote 

onderhoudswerken aan gebouwen via het investeringsschema uitgevoerd en zijn de uitgaven geactiveerd. 

In 2015 wordt nader uitgewerkt wat hiervan de (financiële) gevolgen zijn. 

Via de resultaatbestemming 2011 is het bedrag dat tot en met 2015 voor de scholen in het basisonderwijs aan 

onderhoudskosten geraamd was (€ 1.282.786) toegevoegd aan de bestemmingsreserve rationeel 

gebouwenbeheer scholen. 

VA01: 070000 Voorzieningen algemeen 

 953001 Onderhoud atletiekbaan 

Conform het raadsbesluit uit 2003 wordt de huuropbrengst die de atletiekvereniging betaald volledig benut 

voor het onderhoud van de atletiekbaan. In 2014 hebben er kleine onderhoudswerkzaamheden 

plaatsgevonden, waardoor er per saldo € 885 aan de voorziening is toegevoegd. Het saldo van de voorziening 

bedraagt € 16.202. Dit bedrag is beschikbaar als dekking voor onderhoud in de toekomst.  
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 900101 Pensioenen voormalig wethouders 

Met ingang van 2011 zijn voor de huidige wethouders pensioenverzekeringen afgesloten via ProAmbt. Voor de 

oud-wethouders worden de pensioenen geraamd bij de begroting (staat B). 

Deze werkwijze is niet conform de voorschriften BBV. Vandaar dat er een voorziening is getroffen op basis 

van overzichten PROambt. Op basis van deze overzichten is in 2014 € 116.957 toegevoegd aan deze 

voorziening als gevolg van verhoging AOW leeftijd, verlaging rekenrente, hogere levensverwachting en 

inflatiecorrectie. Daarnaast is € 58.550 onttrokken voor werkelijke pensioenlasten oud wethouders 2014 en is 

een kapitaalverzekering van € 41.661 tot uitkeer gekomen. Het saldo van de voorziening bedraagt  

per eind 2014 € 1.577.699. 

 900102 Organisatieontwikkeling reorganisatie 

Voor fase 1 van de reorganisatie is in 2013 een voorziening gevormd van € 830.000. In 2014 is de 2e fase van 

de reorganisatie afgerond en is de balans opgemaakt. Van de gereserveerde ruimte is via de 

halfjaarrapportage € 345.000 vrijgevallen waardoor het saldo € 485.000 is. 

Door derden beklemde middelen 

 972200 Egalisatie rioolbeheer 

Per saldo is in 2013 € 607.642 toegevoegd aan het rioolegalisatiefonds. Begrotingstechnisch was gerekend 

met een onttrekking uit het fonds van € 64.423. Per saldo geeft dit een verschil van € 672.065. 

Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door in 2014 wel gepland, maar nog niet uitgevoerd groot onderhoud. Voor 

een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op riolering in programma 7. 

 961103 Diverse reserves de Bolder 

Het saldo van deze voorziening is geëlimineerd met het bedrag wat onder de reserves en voorzieningen is 

opgenomen in de jaarrekening van De Bolder. 

VO12: Voorzieningen algemeen (door derden beklemde middelen): 

 900201 Kasschuif NUP 

Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere 

Dienstverlening en E-overheid (NUP) opgesteld. In de meicirculaire 2011 is toegelicht dat de extra middelen 

die in de periode 2011-2014 beschikbaar worden gesteld via de algemene uitkering ten behoeve van E-

gem/NUP in 2015 in een keer gekort zullen gaan worden. Daarom is in 2014 € 13.310 toegevoegd aan deze 

voorziening. In 2015 zal deze voorziening vrijvallen ter compensatie van de lagere algemene uitkering. 

 Voorzieningen OSG 

De specificatie van de mutaties zijn te vinden in de jaarrekening van de OSG. 

De voorzieningen doelsubsidies Ministerie OC&W betreffen geoormerkte subsidies. In de jaarrekening van de 

OSG zijn deze conform regelgeving OC&W verantwoord onder de vorderingen. Op grond van de BBV moeten 

deze als overlopende passiva verantwoord worden. Ook hebben het nog te betalen vakantiegeld en de 

personeelsvoorzieningen op de balans van de scholen te maken met een betaalritme verschil ten aanzien van 

de personele vergoeding. 

 

Met betrekking tot de OSG wordt de toevoeging ‘eigen vermogen’ in 2014 veroorzaakt door: 

Resultaat 2014 volgens jaarrekening OSG   €   27.891 

Vakantiegeldverplichtingen 2014    € 211.210 

Vakantiegeldverplichtingen balans 2013  -/- € 211.211 

Resultaat 2013 volgens BBV (afronding)   €   27.890 
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Mutatie voorziening: 

Voorziening spaarverlof/jubilea balans 2013 -/- € 132.381 

Voorziening spaarverlof/jubilea balans 2014  € 157.982 

Totale toename voorziening OSG    €  25.601 

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt. (bedragen x € 1.000) 

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar 2014 2013 

Onderhandse leningen:   

 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 33.830 36.154 

Totaal 33.830 36.154 

 

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2014. 

 Saldo 

01-01-'14 

Vermeerde-

ringen 

Aflossingen Saldo 

31-12-'14 

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 36.154 0 2.324 33.830 

Totaal 36.154 0 2.324 33.830 

 

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden is € 1.421.994 en de 

aflossingsverplichting € 2.323.174. 

Vlottende passiva 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: (bedragen x € 1.000) 

Vlottende passiva 2014 2013 

Schulden < 1 jaar 4.474 4.214 

Overlopende passiva 1.838 3.233 

Totaal 6.313 7.447 

Kortlopende schulden 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden. (bedragen x € 1.000) 

Kortlopende schulden 2014 2013 

Crediteuren:   

 Gemeente 2.986 2.612 

 De Bolder 191 234 

 OSG 144 182 

Rekening courant verhouding OSG De Hogeberg 861 707 

Eliminatie rekening courant verhouding  -861 -707 

Rekening courant verhouding DSW De Bolder 409 96 

Eliminatie rekening courant verhouding  -409 -96 

Overige kortlopende schulden:   

 Gemeente  589 655 

 De Bolder 221 87 

 OSG 343 377 

Liquide middelen gemeente 0 67 

Liquide middelen OSG 0 0 

Totaal 4.474 4.214 
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Overlopende passiva 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt. (bedragen x € 1.000) 

Overlopende passiva 2014 2013 

Vooruit ontvangen bedragen:   

 Gemeente 47 64 

 Gemeente diverse vooruit ontvangen subsidies  985 2.241 

 OSG diverse vooruit ontvangen subsidies 9 2 

Nog te betalen bedragen:   

 Gemeente 727 873 

 De Bolder 70 53 

Totaal 1.838 3.233 

 

Mutaties vooruit ontvangen subsidies (bedragen x € 1.000) 

Vooruit ontvangen subsidies 2014 Toevoegingen Aanwending 2013 

 170050 Rol-ral regeling 23 0 0 23 

 170053 Diverse ontvangen subsidies 578 360 1.724 1.942 

 170054 Participatiebudget 35 0 9 44 

 170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG 348 162 46 232 

OSG diverse ontvangen subsidies OC&W 1 0 1 2 

Totaal 985 522 1.780 2.243 

 170050 Rol-ral regeling 

In 2013 is de bijdrage van de provincie aan het onderhoud van de tuinwallen (€ 148.165) volledig doorbetaald 

aan de Lieuw. Hierdoor zijn er geen mutaties en resteert er ultimo 2014 een bedrag van € 23.176. 

 170053 Diverse ontvangen subsidies 

In 2014 is per saldo € 238.441 ontvangen voor het project ‘veilig en verlicht Texel’, € 286.601 voor de 

herinrichting van de Kikkertstraat, € 17.000 voor de Texelhopper en € 36.832 voor de aanleg van wi-fi in de 

dorpscentra. 

 170054 Participatiebudget 

Sinds 1 januari 2009 is het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand, naast inburgering en educatie, onderdeel 

geworden van het participatiebudget. Op de overlopende passiva worden de overtollige rijksmiddelen 

opgenomen, welke meegenomen mogen worden naar het volgende jaar. In verband met overschrijding van 

het participatiebudget 2014 is € 9.000 onttrokken.  

 170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG binnenkant 

De bij de gemeente in beheer zijnde voorziening ‘OSG binnenkant hoofdgebouw school’ wordt niet zoals alle 

andere voorzieningen rationeel gebouwenbeheer gevoed door het 10 jaarlijks gemiddelde van de nog te 

verwachten uitgaven. De dotatie van deze ‘voorziening’ is de rijksbijdrage in stand houden gebouwen, 

component onderhoud. Deze rijksbijdrage moet verplicht besteed worden aan onderwijs. Vandaar dat deze 

rijksmiddelen onder de overlopende passiva gerubriceerd worden. 

In 2014 was de rijksbijdrage € 161.997. Er is € 46.032 onttrokken voor het werkelijk onderhoud van de OSG. 

Eind 2014 resteert er nog een saldo van € 347.875. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Gewaarborgde geldlening 

De gemeente heeft per 31/12/2014 aan gewaarborgde geldleningen in totaal € 34.951.458 uitstaan: 

  (bedragen x € 1.000) 

 2014 2013 

Stichting Woontij 34.951 35.496 

Totaal 34.951 35.496 

 

De leningen van Stichting Woontij vallen onder de gewaarborgde geldleningen, waarbij de gemeente de 

achtervang positie inneemt. Door het aangaan van deze gemeentelijke achtervang werkt de gemeente mee 

aan de financierbaarheid van de sociale volkshuisvesting. Het risico dat gemeenten lopen is theoretisch: Het 

bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) te zijner tijd terugbetaalt. 

 

In eerste instantie moet Woontij voldoen aan haar verplichtingen. Voor financiers is het echter van belang 

dat er naast een secundaire zekerheid (het eigen vermogen van het Waarborgfonds) nog een derde zekerheid 

is. Deze wordt voor 50% door het rijk en voor 50% door de gemeenten gevormd. Als een schade niet kan 

worden betaald uit de eerste 2 zekerheden, wordt van de gemeente een renteloze lening gevraagd over het 

tekort aan garantievermogen van het WSW dat minimaal 0,25% van het totaal geborgde vermogen moet 

bedragen. 

Gegarandeerde geldlening 

De gemeente heeft per 31/12/2014 aan gegarandeerde geldleningen in totaal € 385.245 uitstaan: 

  (bedragen x € 1.000) 

 2014 2013 

Omring 200 300 

Stichting Texels Museum 68 95 

Stichting de Skuul  50  50 

Medisch Centrum Alkmaar 68 78 

Totaal 386 523 

Omring 

Garantstelling eindigt in 2016. 

Stichting Texels Museum 

Garantstelling eindigt in 2017. 

Stichting de Skuul 

Op 19 september 2012 heeft de raad besloten om een borgstelling te verlenen van € 50.000 gedurende 5 jaar 

voor herstart exploitatie herstel ondersteunende verslavingszorg aan stichting de Skuul. 

Medisch Centrum Alkmaar 

In 2013 is gebleken dat de gemeente Texel nog garant staat voor de restschuld van de leningen die tijdens de 

duur van de voormalige Gemeenschappelijke Regeling Medisch Centrum Alkmaar zijn afgesloten. Deze 

leningen lopen tot 2021. Op basis van het relatieve aandeel van iedere deelnemende Gemeente in het totaal 

aantal verpleegdagen wordt jaarlijks het garantiebedrag bepaald. In 2014 was dat op basis van 595 

verpleegdagen € 67.678 (0,44%) 
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Nationale hypotheekgarantie 

De gemeente participeert in de "Nationale Hypotheek Garantie" en heeft daarbij gebruik gemaakt van een 

afkoopregeling. Dit betekent dat aangezien de stichting voor 31 december 2006 géén aanspraak heeft 

gemaakt op deze gelden, de gemeente in principe geen verplichtingen meer heeft aan de "Nationale 

Hypotheek Garantie". 

Organisatieontwikkeling 

De reorganisatie is in 2014 afgerond. Per april 2015 zijn er geen bovenformatieven meer. De getroffen 

voorziening hiervoor wordt in 2015 geëvalueerd en de financiële consequenties meegenomen in de 

halfjaarsrapportage 2015. 

Situatie Waaldereind 

Op 18 juni 2014 heeft de gemeenteraad besloten geen medewerking te verlenen aan het vaststellen van het 

ontwerp-bestemmingsplan Waaldereind. 

Als gevolg hiervan kan Woontij haar plan niet realiseren en lijdt daardoor schade. De juridische positie van 

de gemeente is verkend. Niet uitgesloten is, dat Woontij een juridische claim indient. De uitkomst van deze 

claim is ongewis. 

Garantstelling 

De gemeente is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale. Aandeelhouders staan op grond van  

artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant voor rente en aflossing van de door deze NV aangegane 

leningen.  

 

Daarnaast staat de gemeente garant voor exploitatietekorten in de gemeenschappelijke regelingen waaraan 

wordt deelgenomen.  

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf C Verbonden partijen. 
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Bijlage SISA 2014 

Voor het verantwoordingsjaar 2014 wordt het principe van Single information Single audit (SiSa) ten aanzien 

van 7 specifieke uitkeringen toegepast. Dit principe heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop 

gemeenten informatie verstrekken aan het rijk over de volgende specifieke uitkeringen: 

 

1. Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) tussen medeoverheden 

2. Quick wins binnenhavens  

3. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2014 

4. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2013 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke 

regelingen) 

5. Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB 

6. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) 

7. Wet Participatiebudget (WPB) 
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I&M E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 

tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

bestedingen ten laste van 

provinciale middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Correctie ten opzichte van 

tot jaar T verantwoorde 

overige bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag 

het alleen gaan over nog 

niet eerder verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 250223 / 366405 € 96.393 € 118.259 

2 79420 / 192657 € 35.551 € 218.097 

3 79422 / 192650 € 134.040 € 291.984 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)  

 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 

dit dat het project is afgerond 

en u voor de komende jaren 

geen bestedingen meer wilt 

verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 250223 / 366405 € 96.393 € 118.259 Nee

2 79420 / 192657 € 277.842 € 560.641 Ja

3 79422 / 192650 € 135.439 € 315.728 Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
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I&M E30 Quick wins 

binnenhavens

Tijdelijke regeling 

Quick Wins Binnenvaart

Provincies en 

gemeenten

Hieronder per regel één 

projectaanduiding en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E30 / 01 Indicatornummer: E30 / 02 Indicatornummer: E30 / 03 Indicatornummer: E30 / 04

1 IENM/BSK-2011/159048 € 2.387.561 € 1.581.940 Nee

SZW G1 Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners van uw gemeente dat 

een dienstbetrekking heeft of 

op de wachtlijst staat en 

beschikbaar is om een 

dienstbetrekking als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, of artikel 

7 van de wet te aanvaarden op 

31 december (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G1 / 01 Indicatornummer: G1 / 02

148,75 Ja

SZW G1A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 

                                    

                                            

                                            

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 

begeleid werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03

1 60448 Texel 118,85 11,71

2

Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)_gemeente 2014

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of er 

in (jaar T) geen, enkele 

of alle inwoners 

Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)_totaal 2013

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). (Dus: 

deel Openbaar lichaam 

uit SiSa (jaar T-1) 

regeling G1B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

(IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 1.464.453 € 28.466 € 11.455 € 0 € 32.262 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10

€ 23.804 € 4.535 € 0 Ja

SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 24.363 € 180.000 € 930 € 168.087 € 32.704 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

WWB_gemeente 2014

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

e 2014

Besluit 
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SZW G5 Het aantal in (jaar T) bij een 

ROC ingekochte contacturen

Let op: Dit is de enige 

gelegenheid om 

verantwoording af te leggen 

over deze taakuitvoering

Let op: Deze verantwoording 

kan niet door een 

gemeenschappelijke regeling 

worden uitgevoerd, ongeacht 

de keuze van de gemeente bij 

indicator G5/07

Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / 01

106

Besteding (jaar T) 

participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 

educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 

participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 

educatie bij roc’s

Reservering besteding van 

educatie bij roc’s in jaar T 

voor volgend kalenderjaar 

(jaar T+1 )

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee 

De zelfstandige uitvoering 

betreft de indicatoren G5/02 

tot en met G5/06

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05 Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

€ 180.744 € 18.934 € 12.089 € 0 € 0 Ja

Wet participatiebudget 

(WPB)_gemeente 2014

Wet participatiebudget 

(WPB)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                     
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Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2014 

Algemeen bij WNT toelichting (vanuit model)  

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:  

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de 

Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.  

Toelichting dat reguliere functionarissen de norm niet overschrijden: 

In het kader van de WNT wordt vermeld dat gemeente Texel in 2014 geen functionarissen in dienst heeft 

gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing 

zijnde normbedragen.  
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WNT-verantwoording 2014 Gemeente Texel 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Texel van 

toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. 

 

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Gemeente Texel is € 230.474,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-

maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 

duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan 

zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van 

Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het 

bezoldigingsmaximum. 

Bezoldiging topfunctionarissen  

Leidinggevende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1    

Functie(s) Algemeen directeur Gemeentesecretaris / 

algemeen directeur 

Griffier 

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 18/5 15/2 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee ja ja 

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam? 
ja   

Bezoldiging    

Beloning - €   67.035 €   76.807 

Belastbare onkostenvergoedingen  - €        176 €        228 

Beloningen betaalbaar op termijn - €   11.320 €   12.793 

Totaal bezoldiging € 31.142 €   78.531 €   89.828 

Toepasselijk WNT-maximum € 45.312 € 202.059 € 230.474 

Toezichthoudende topfunctionarissen  

Deze categorie is niet van toepassing voor de gemeente Texel. 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen  

Deze categorie is niet van toepassing voor de gemeente Texel. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een 

bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 

vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 

2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden 

gerapporteerd.
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(Concept / Voorgenomen) 

1Raadsbesluit  

Doelenboom 

Paragraaf D Bedrijfsvoering 
 

De raad van de gemeente Texel: 

 

gelezen het advies van burgemeester en wethouders; 

 

gehoord de raadscommissie van 11 juni 2015; 

Besluit 

1 Het jaarverslag 2014 van de gemeente Texel vast te stellen 

2 Het voordelige rekeningresultaat van de Bolder van € 255.000 

a. € 150.000 toe te voegen aan de reserve egalisatie rekeningresultaten 

b. €   50.000 toe te voegen aan de reserve groot onderhoud gebouwen en installaties 

c. €   55.000 toe te voegen aan de reserve cofinanciering transitiekosten participatiewet 

3 Het voordelige rekeningresultaat van de gemeente Texel van € 1.832.043 

a. toe te voegen aan de bestemmingsreserve overheveling budgetten € 408.202 waarvan  

€ 243.381 (pt.1 t/m 4) in afwijking van het bestaand beleid 

b. Toe te voegen aan de algemene reserve € 1.423.841. 

Gelet op 

 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 

  

 

Ondertekening 
 

Bijlagen Ter inzage 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 01-07-2015, 

 

De griffier, De voorzitter, 

 
 

 

1. Jaarrekening 2014 gemeente Texel  

 

  
 

 

Behandelschema Jaarverslag 2014 gemeente Texel 
 

B&W 12-05-2015 

Raadscommissie 11-06-2015 

Gemeenteraad 01-07-2015 

 

Portefeuillehouder F. Kingma 
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Controleverklaring 
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