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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 11 van de vergadering van 15 maart 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

79 Intrekken Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage i.v.m. corona / Beleid 

 Het college besluit de uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage i.v.m. corona in te trekken. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Uitvoeringsregeling eenmalige 

bijdrage i.v.m. corona formeel te sluiten. 

 

In 2021 heeft de gemeente Texel met deze regeling diverse Texelse stichtingen, verenigingen 

en andere organisaties voor een bedrag van in totaal € 182.159 gesteund. 

80 Vaststellen Convenant Werklocaties De Kop Werkt! / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. het regionaal Convenant werklocaties Kop 2022-2025 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de regionale Strategie werklocaties Kop van Noord-Holland; 

3. Wethouder H. Huisman – Peelen mandateren voor het ondertekenen van het Convenant; 

4. RIB naar gemeenteraad zenden. 

 Samenvatting 

 

Het college stelt het Convenant vast en stemt in met de Strategische Visie Werklocaties De 

Kop Werkt!. Ingespeeld wordt op (lokaal gebonden) uitbreidingsvragen. De regiogemeenten 

staan eerst zelfstandig aan de lat (lokale afweging). Vervolgens wordt regionaal naar 

alternatieven gekeken. Inbreiden gaat voor uitbreiden. Gewerkt wordt aan 

toekomstbestendige werklocaties. 

 

Het Regionaal Convenant werklocaties Kop van Noord-Holland 2016 is toe aan vervanging. De 

laatste behoefteramingen zoals begin 2021 vastgesteld door de provincie Noord-Holland laten 

zien dat de regio op totaalniveau over ruimer aanbod van werklocaties beschikt dan waar 

verwachte vraag naar is, ondanks veel dynamiek in 2021. De terreinen waar nog hectares 



uitgeefbaar zijn, sluiten kwalitatief niet altijd aan bij de vraag, tegelijkertijd zijn er delen 

van de regio waar weinig aanbod is maar wel (lokaal gebonden) uitbreidingsvraag. De regio wil 

deze vraag kunnen faciliteren, het liefst op locaties waar bedrijven gevestigd zijn. Ook is er 

aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van de bestaande werklocaties. 

Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over de werklocaties in de regio. 

 

Het Convenant en de Strategie stimuleren en ondersteunen de regio om tot sterke regionale 

afspraken over planning en afstemming van lokale en regionale werklocaties te komen.  

De Strategie is een verdiepende analyse van de regionale economie in het algemeen. En van 

de bedrijventerreinenmarkt in het bijzonder. Het is de onderlegger voor de afspraken in het 

Convenant. 

Het Convenant geldt als de regionale afspraken voor de werklocaties in De Kop.  

Het vervangt het Regionaal Convenant van 2016, geëvalueerd in 2019. 

Hiermee voldoende we aan de Omgevingsverordening PNH en de Omgevingsregeling PNH. 

 

Consequenties voor Texel 

Ook op dit beleidsterrein zijn we als Texel een eigen marktregio (Status-aparte). (dit geldt 

ook voor de Retail, Toerisme en Woningbouw). Hierdoor hoeven we voor nieuwe 

werklocaties/bedrijventerreinen niet regionaal af te stemmen.  

 

Wel zijn we gehouden aan de andere afspraken, zoals dat herstructurering van 

bedrijventerreinen eerst benut moet worden voordat toestemming voor nieuwe locaties 

gegeven kan worden. Deze beleidsregel geldt overigens al vele jaren en viel ook onder het 

vorige Convenant. 

Het bedrijventerrein Oudeschild – waar de bierbrouwerij gevestigd zou worden – hebben we in 

de Strategie als ‘bestaand bedrijventerrein’ aangemerkt, opdat het niet als nieuwe 

werklocatie wordt gezien nu de Raad van State nog geen besluit heeft genomen. 

 

Een andere belangrijke afspraak – gebaseerd op provinciale verplichtingen – is dat er alleen 

nieuwe terreinen ontwikkeld mogen worden voor bedrijven vanaf milieu-categorie 3.1. Dit 

zijn bedrijven zoals garages of daarmee qua milieubelasting te vergelijken. Het is niet de 

bedoeling om nieuwe terreinen te ontwikkelen voor lichte bedrijvigheid. 

 

Onze eigen Strategische Visie Bedrijventerreinen past naadloos in de Strategische Visie 

Werklocaties De Kop Werkt!. Daarin staat ook een uitbreidingswens van 2 hectare in 

Oudeschild genoemd, wat nu ook in de regionale visie staat. Uiteraard zijn hiervoor nog wel 

planologische procedures nodig. En de gemeente is geen eigenaar van de gronden waarop 

deze uitbreiding is gepland. Het zal ook nog wel vele jaren duren voordat hiermee gestart 

moet worden.  

 

In het Convenant hebben we een afspraak opgenomen dat lokaal beleid strenger mag zijn dan 

de regionale afspraken. In het Convenant wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid opgenomen dat 

solitaire werklocaties in woonwijken mogelijk zijn. Ons Texels beleid is om bedrijven zoveel 

mogelijk uit de kernen te halen/houden.  

Om te voorkomen dat een woning-eigenaar, met de Regionale Visie in de hand – een verzoek 

indient voor omzetting naar een bedrijf, kunnen we verwijzen naar ons eigen beleid en zijn 

we niet gehouden aan de suggestie uit het Convenant. 

81 Verkoop grond ‘CPO locatie Stolpweg’ / Beleid 

 

Het college besluit de grondafnameovereenkomst ‘CPO Stolpweg locatie naast nr. 23' met 

zaaknummer 2876913 aan te gaan voor de verkoop van een perceel grond, kadastraal bekend 



gemeente Texel, sectie P, nummer 1335 (gedeeltelijk), met een oppervlakte van ongeveer 

1.157 m². 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten de grondafnameovereenkomst met de Vereniging CPO De Bezaan te 

bekrachtigen voor de realisatie van 4 woningen (twee onder een kap) aan de Stolpweg. Hierbij 

is een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht / verhuurverbod van toepassing. De 

energiezuinige woningen worden niet aangesloten op het reguliere gasnetwerk en dragen 

daarmee bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Texel. 

De grondprijs is marktconform. 

82 Vaststelling jaarrekening 2020 Sportstichting Texel beheer en exploitatie TXL Sporthal / 
Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de jaarrekening beheer en exploitatie TXL sporthal 2020 vast te stellen; 

2. de Sportstichting Texel een aanvullende subsidie van € 59.560 te verstrekken voor het 

negatieve exploitatieresultaat dat overwegend door inkomstenderving COVID-19 is 

ontstaan;  

3. deze lasten te verantwoorden in de jaarrekening 2021, waarbij € 44.854 gedekt kan 

worden uit de daarvoor gereserveerde middelen uit 2020 en het restant ad € 14.706 ten 

laste te laten van het rekeningresultaat 2021; 

4. de gemeenteraad op basis van een raadsinformatiebrief te informeren over het naar voren 

schuiven van het evaluatiemoment over het beheer en de exploitatie van de TXL Sporthal 

van 2023 naar 2024. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Sportstichting Texel een 

aanvullende subsidie van € 59.560 te verstrekken. Dit resultaat is in de periode eind 2018- 

2020 vanuit het beheer en exploitatie van de TXL Sporthal ontstaan. Dit komt vooral door 

gemiste inkomsten vanwege COVID-19.  

De gemeente en de Sportstichting hebben afgesproken om in de eerste 3 jaar te werken met 

een ‘open begroting’. Het doel hiervan is om het beheer en de exploitatie van de sporthal op 

basis van de ervaringen in de eerste jaren goed in te regelen. In de gemeentebegroting is hier 

financieel rekening mee gehouden. Deze extra kosten kunnen daarom voor het grootste 

gedeelte ad € 44.854 opgevangen worden door de daarvoor gereserveerde middelen uit 2020. 

Het restant van € 14.706 wordt meegenomen in de jaarrekening 2021. Tevens zal de raad 

worden geïnformeerd over het verschuiven van de geplande evaluatie van 2023 naar 2024. 

83 Transformatieplan en (her) contracteren zorg / Sociaal Domein 

 

Het college besluit: 

1. prioriteit geven aan het opstellen van het integraal transformatieplan sociaal domein en 

evaluatie van de openhouse procedure, ter voorbereiding op het l (her)contracteren van 

alle regionaal gecontracteerde hulp- en ondersteuning sociaal domein openhouse jeugd en 

Wmo; 

2. gebruik maken van alle bestaande verlengingsopties in alle huidige regionale contracten 

Jeugdhulp, Wmo en Participatie tot 1 januari 2024 (vooralsnog exclusief huishoudelijke 

hulp); 

3. geen nieuwe toetredingsronden meer open te stellen van de Open House procedure voor 

maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning en Participatiewet. 



 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten opdracht te geven tot het maken van een transformatieplan voor 

het Sociaal Domein. Dit is nodig als voorbereiding op de nieuwe inkooprondes van zorg die van 

start gaan in 2023. Het gaat om Jeugdhulp, zorg vanuit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) en zorg vanuit de Participatiewet. De inkoop van deze zorg doet de 

gemeente Texel samen met de gemeente Den Helder, Schagen en Hollandskroon. 

 

Voor de gemeenten, zorgaanbieders en inwoners is kwalitatief goede zorg, een reëel 

kostenplaatje en een efficiënte organisatie zeer belangrijk. Op dit moment is het 

zorglandschap niet als zodanig georganiseerd. Er zijn veel aanbieders gecontracteerd, omdat 

de wens bestaat zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren. De keerzijde daarvan is dat het 

relatiebeheer niet goed vorm gegeven kan worden en dat het moeilijk is om samen met 

aanbieders de kwaliteit van de zorg en samenwerking door te ontwikkelen. 

 

In het integrale transformatieplan voor het Sociaal Domein wordt teruggekeken naar de 

huidige vormen van inkoopsystematiek, de manier waarop het zorglandschap georganiseerd is, 

inclusief samenwerking met zorgaanbieders, wat de gevolgen daarvan zijn, welke lessen 

daaruit voortkomen en hoe dit voor de toekomst anders en beter georganiseerd kan worden. 

Het transformatieplan wordt uiteindelijk vertaald in een integrale inkoopstrategie die in 2023 

gebruikt wordt voor de nieuwe inkooprondes van zorg. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 29 maart 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


