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Vaststelling verslag week 12 van de vergadering van 22 maart 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

84 Instellen Strategisch Informatie Overleg (SIO) / Advies en Ondersteuning 

 Het college besluit het Strategisch Informatie Overleg gemeente Texel in te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot instelling van een Strategisch 

Informatie Overleg (SIO). 

Met het SIO wordt een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken 

belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt 

de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Belangrijke 

informatievraagstukken worden besproken en het SIO verzorgd de voorbereiding van de 

besluitvorming hierover. Het is daarbij zaak dat alle relevante kennis en expertise in het 

informatiedomein bijeen worden gebracht door besluitvormers, beleidmakers, inhoudelijk 

deskundigen, ICT-specialisten, archivarissen en documentair informatiespecialisten. Hierdoor 

wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Archiefwaardige informatie, 

ongeacht de vorm (papier of digitaal) wordt integraal beheerd en dient in goede, geordende 

en toegankelijke staat bewaard te worden. In onze moderne maatschappij is het voor elke 

overheidsorganisatie namelijk van cruciaal belang om te beschikken over de juiste informatie 

bij de aanpak van de grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Informatie is overal en 

vertegenwoordigt een toenemende economische waarde. 

Door het instellen van een SIO kan op tactisch en strategisch niveau afstemming plaatsvinden 

over de inrichting van de informatiehuishouding. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten 

omtrent vervreemding en waardering (bewaartermijnen) van archiefbescheiden een wettelijk 

verplichte functie. 

88 Rechtmatigheid inhuur en diensten / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid akkoord te gaan met:   

a. de inhuur van diensten bij het bureau Digivaris, over de periode 2019 tot en met 2021, 

waarbij er een op een is aanbesteed bij bureau Digivaris, in plaats van meerdere offertes 

op te vragen, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Texel; 



b. de inhuur van diensten bij bureau Beaumont, over de periode november 2018 tot en met 

2022, waarbij er een op een is aanbesteed bij bureau Beamont in plaats van meerdere 

offertes op te vragen, conform het inkoop- aanbestedingsbeleid gemeente Texel; 

c. de inhuur van de projectleider (Postweg – Nieuwlanderweg) via het bureau Pro-out voor 

de periode 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 en de periode 1 mei 2020 tot 1 januari 2021 en via 

het bureau Devcon voor de periode januari 2021 tot en met december 2021, waarbij een 

op een is aanbesteed bij de genoemde bureaus in plaats van meerdere offertes op te 

vragen conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Texel.; 

d. de inhuur en diensten bij het bureau SmitsRinsma voor de periode van 2017 tot en met 

2021 waarbij er een op een is aanbesteed bij bureau SmitsRinsma  in afwijking van het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Texel. 

 Samenvatting 

 

We streven na een lerende organisatie te zijn. Zo proberen we ook elk jaar aan de hand van 

onze interne controles en de aanbevelingen van de accountant stappen te zetten in het 

beheersen van onze risico’s. Zowel de accountant als de eigen control organisatie constateren 

dat we al enige tijd kwetsbaar zijn op het gebied van de rechtmatigheid van onze inhuur, met 

name bij verlengingen. Mede om die reden zijn alle lopende inhuurdossiers gelicht (sommige 

teruglopend tot in 2014) en geanalyseerd. Daaruit hebben we een aantal goede aanbevelingen 

voor de toekomst gehaald, en die worden opgevolgd. Maar het is ook noodzakelijk enkele 

zaken uit het verleden te repareren. Op een aantal dossiers is niet op de juiste wijze 

ingehuurd en/of gebruik gemaakt van diensten. Het college mag afwijken van de 

gemeentelijke aanbestedingsregels maar moet dit moet dan via een collegebesluit 

accorderen, anders is het een onrechtmatigheid. Met dit besluit wordt voor een aantal inhuur 

en diensten de aangegane contracten rechtmatig.   

85 Aanpassen aantal slaapplaatsen Villapark De Koog (voormalig kampeerterrein "Om de 
Noord") aan de Boodtlaan in De Koog / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het aantal slaapplaatsen voor het verblijfsrecreatieve perceel aan de Boodtlaan 72-80 

(voorheen ‘Om de Noord’, nu ‘Villapark De Koog’) aan te passen naar het aantal 

slaapplaatsen dat nu in gebruik is. Dat betekent een verlaging van 445 slaapplaatsen naar 

240 slaapplaatsen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid die 

hiervoor is opgenomen in de regels van het bestemmingsplan ‘De Koog’.; 

2. het ontwerp wijzigingsbesluit ter inzage leggen. Als er geen zienswijzen worden ingediend 

het besluit als vastgesteld aan te merken. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit de wijzigingsprocedure te starten om het aantal slaapplaatsen van het 

voormalige kampeerterrein “Om de Noord” te verlagen van 445 naar 240 slaapplaatsen. 

Hiermee wordt het aantal slaapplaatsen dat wordt gebruikt in overeenstemming gebracht met 

het aantal dat is opgenomen in het bestemmingsplan ‘De Koog’.  

 

Waarom dit besluit? 

Het kampeerterrein “Om de Noord” is omgezet van kampeermiddelen naar zomerhuizen (nu 

villapark De Koog). Er zijn hier 48 zomerhuizen geplaatst. Op basis van de normtelling van 5 

slaapplaatsen per zomerhuis gaat het hier om 240 slaapplaatsen. Nu staan hier 445 

slaapplaatsen geregistreerd in het bestemmingsplan.  

Er worden 205 slaapplaatsen niet gebruikt. Deze slaapplaatsen kunnen niet meer gerealiseerd 

worden op het terrein omdat alle ruimte benut is. Ook verplaatsen van slaapplaatsen kan niet 

meer omdat deze mogelijkheid geschrapt is uit de vorige recreatienota ‘De Texelse maat voor 



een zonnige toekomst’. Verplaatsen van slaapplaatsen past ook niet in het in september 2021 

vastgestelde Toeristische Toekomst Plan.  

 

Bestemmingsplan ‘De Koog’ 

In de regels van het bestemmingsplan ‘De Koog’ is in de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen’ een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het aantal 

geregistreerde slaapplaatsen in overeenstemming te brengen met het in gebruik zijnde 

aantal. Het mag dan overigens alleen gaan om een verlaging van het aantal slaapplaatsen. 

Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om bij wijzigingen op het recreatieterrein het 

aantal slaapplaatsen te kunnen corrigeren. Als de wijzigingsprocedure is doorlopen is het  

aantal slaapplaatsen definitief verminderd van 445 naar 240. Het geregistreerde aantal 

recreatieve slaapplaatsen is dan weer in overeenstemming met het aantal slaapplaatsen dat 

in gebruik is.  

 

Vervolg  

De wijzigingsprocedure start met het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsbesluit. 

Tegen dit besluit kunnen dan zienswijzen worden ingediend en later is ook beroep nog 

mogelijk (dit wordt bekendgemaakt via de Texelse Courant, maar ook digitaal via de website 

van de gemeente). Pas als de gehele procedure is afgerond is het aantal slaapplaatsen 

definitief verlaagd tot 240. Dit duurt ongeveer 26 weken. 

86 Nieuw regelstation, Liander, naast Postweg 130 A in De Cocksdorp (Vliegveld) / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het principeverzoek voor een nieuw regelstation 10/10kV 20MVA voor Liander aan de 

Postweg positief te beoordelen; 

2. zodra een aanvraag omgevingsvergunning hiervoor wordt ingediend de uitgebreide  

afwijkingsprocedure te starten en aan de gemeenteraad een verklaring van geen 

bedenkingen te vragen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een principeverzoek voor het plaatsen van een nieuw regelstation ‘10/10kV 

20MVA’ ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening positief beoordeeld. Dit nieuwe 

regelstation is gepland nabij het vliegveld aan de Postweg.  

Waarom een positieve beoordeling? 

Op dit moment beschikt Texel alleen in Den Burg over een ‘onderstation’, die voor het hele 

eiland is. Door de grote afstand vanuit het noorden van Texel tot het bestaande onderstation 

zijn de actuele problemen niet toekomst vast op te lossen door middel van het verzwaren van 

het bestaande distributienet. 

Door de instabiliteit van het distributienet ondervindt het middenspanningsnet ten noorden 

van Den Burg problemen maar ook door de toename van de vraag (waaronder door 

zonnepanelen), is een extra regelstation nodig. Nieuwe ontwikkelingen worden vertraagd en 

of zijn moeilijker te realiseren. Om deze problemen op te lossen is een nieuw regelstation 

nodig. Een geschikte locatie voor dit nieuwe regelstation is gevonden op het terrein bij het 

vliegveld aan de Postweg in De Cocksdorp. Hier komt een nieuw gebouw, ongeveer 250 m², 

aansluitend aan de bestaande bebouwing van het vliegveld langs de Postweg. Deze locatie  

gaat niet ten koste van agrarische grond, maar valt binnen de bestemming die ook geldt voor 

het gehele vliegveld. Namelijk Verkeer – Luchtverkeer’. Er is geen bouwvlak opgenomen op 

deze locatie. Daarom is deze locatie in strijd met het bestemmingsplan en moet voor 

realisatie van het regelstation de uitgebreide afwijkingsprocedure gevoerd worden. Vanwege 

het belang van een goede elektriciteitsvoorziening op heel Texel, waaronder de afname van 

elektriciteit, maar zeker ook de levering via zonnepanelen, is dit verzoek positief beoordeeld. 



  

Wat zijn de vervolgstappen?  

Vervolg op het principeverzoek is dat een aanvraag omgevingsvergunning kan worden 

ingediend voor het regelstation. Daarvoor moet dan de uitgebreide afwijkingsprocedure 

worden opgestart met de daarbij behorende mogelijkheden voor het indienen van 

zienswijzen. Onderdeel van de procedure is ook dat de gemeenteraad een verklaring van geen 

bedenkingen afgeeft. Zodra de aanvraag bij ons binnen is zullen wij dit dan ook aan de 

gemeenteraad voorleggen. 

87 Vaststelling inkoopstrategie Ernstige Dyslexie / beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de inkoopstrategie Ernstige Dyslexie;  

2. het eigen afgevaardigde regionale MO-lid op te dragen uitvoering te geven aan het 

inkoopproces in regionaal samenwerkingsverband geborgd in de bestuursopdracht 

Regionale samenwerking Hulp en Ondersteuning Jeugd en Wmo Kop3 2016;  

3. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot de 

aanbestedingsprocedure te mandateren aan het eigen afgevaardigde MO-lid (indien 

nodig). 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inkoopstrategie Ernstige Dyslexie (ED).  

Op basis van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor dyslexiezorg voor 

jeugdigen in de basisschoolleeftijd. De gemeente Texel werkt op het gebied van zorginkoop 

voor ED samen met de gemeenten Den Helder en Schagen. Op 31 december 2022 loopt de 

huidige raamovereenkomst ED af. Om die reden vindt een nieuw inkooptraject ED plaats.  

 

In de vastgestelde inkoopstrategie staat op welke manier het inkooptraject ED ingericht is, 

welke keuzes er op dat gebied gemaakt zijn en waarom. Voor geïnteresseerde ED-

zorgaanbieders geeft de inkoopstrategie weer waar zij zich voor kunnen inschrijven. 

Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich per 19 april 2022 via Tenderned inschrijven voor 

de toetredingsronde. Daaropvolgend vindt een beoordeling van de inschrijvingen  

plaats, met als ingangsdatum voor het contract 1 januari 2023. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 5 april 2022 

 

De secretaris, De voorzitter, 


