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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 14 van de vergadering van 5 april 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

90 Inspectie en beoordeling informatie- en archiefbeheer 202I / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het verslag KPI's Informatiebeheer 2021; 

2. kennis te nemen van de benchmark archief KPI's 2020-2021; 

3. kennis te nemen van het oordeel Interbestuurlijk toezicht, Informatiebeheer 2020-2021; 

4. de raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 Samenvatting 

 

In het kader van het interbestuurlijk toezicht vindt elk jaar een beoordeling plaats door de 

provincie over het  uitgevoerde informatie- en archiefbeheer. Het oordeel voor de gemeente 

Texel luidt, net als voorgaande jaren, redelijk adequaat. Dit oordeel is gebaseerd op het 

toegezonden verslag van de uitgevoerde inspectie door de archiefinspecteur van het regionaal 

archief Alkmaar. De uitkomsten van de archiefinspectie zijn verwerkt in een benchmark 

waarin de deelnemende gemeenten van het regionaal archief met elkaar worden  

vergeleken. 

Het algemene beeld dat uit het inspectieverslag en de benchmark naar voren komt is dat de 

gemeente Texel grotendeels aan de wettelijke eisen voldoet. Ook al zijn bepaalde uitkomsten 

in positieve en negatieve zin gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, boekt de gemeente in 

algemene zin toch vooruitgang in de praktijk.  

Nog een aantal punten behoeven aandacht en dienen planmatig opgepakt te worden. 

De raad zal in het kader van de horizontale verantwoording door het college worden 

geïnformeerd over het gevoerde informatie- en archiefbeheer. 

91 Benoemen BABS / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit mevrouw H. ( Hendrika) Huisman-Peelen te benoemen tot buitengewoon 

ambtenaar van de burgerlijke  stand tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, met dien 

verstande dat de benoeming daarna kan  worden verlengd. 

 Samenvatting 



 

Het benoemen van mevrouw H. Huisman-Peelen tot buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand voor de gemeente Texel. 

92 Aanwijzing tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. mevrouw J.  Schäfer aan te wijzen tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor zolang zij 

in dienst is van de gemeente Texel, werkzaam bij de Gemeentewinkel; 

2. de Rechtbank verzoeken Josje Schäfer te laten beëdigen. 

 Samenvatting 

 

Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de kwetsbaarheid binnen het 

team Gemeentewinkel te beperken is het van belang om mevrouw J. Schäfer aan te wijzen en 

te laten beëdigen tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

93 Beslissing bezwaarschrift weigeren omgevingsvergunning uitbreiden woonhuis / VTH 

 

Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, en het besluit 

tot het weigeren van de omgevingsvergunning ongewijzigd in stand te laten. 

 Samenvatting 

 

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om een omgevingsvergunning te weigeren 

voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Oosterenderweg in Oosterend. Het advies van de 

commissie Bezwaarschriften wordt overgenomen en het college heeft het bezwaarschrift 

ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het besluit om de vergunning te weigeren blijft 

ongewijzigd in stand.  

 

Het betreffende woonhuis bestaat uit een voor- en een achterhuis. Ook staat op het perceel 

een vrijstaand bijbehorend bouwwerk. De aanvraag gaat over de verandering en uitbreiding 

van het achterhuis. De vergunning daarvoor is geweigerd, omdat de oppervlakte aan 

bijbehorende bouwwerken groter zou worden dan het bestemmingsplan toestaat. Er is geen 

reden gezien om van de regels hiervoor af te wijken. 

 

In het verleden zijn er diverse vergunningen verleend om het woonhuis uit te breiden en te 

wijzigen. Daarbij gaat het college ervan uit dat het achterhuis op basis van de constructie, 

afmetingen en de daarin ondergebrachte functies altijd een aan- of bijgebouw is geweest bij 

het voorhuis. Dat is in de huidige termen een bijbehorend bouwwerk. Het voorhuis is het 

hoofdgebouw. Bezwaarmaker bestrijdt dit en geeft aan dat voor- en achterhuis gezamenlijk 

het woonhuis vormen en dus in geheel als hoofdgebouw moet worden gezien. Een woonhuis 

mag volgens het bestemmingsplan maximaal 150 m² zijn en het voor- en achterhuis  

blijft ook met de gevraagde uitbreiding volgens bezwaarmaker binnen dit maximum. 

 

De commissie Bezwaarschriften concludeert dat de uitleg van het college de juiste is. Het 

achterhuis kan in deze situatie niet tot het hoofdgebouw worden gerekend. Dan zijn er geen 

bouwmogelijkheden meer voor bijbehorende bouwwerken. Daarmee is de vergunning terecht 

geweigerd. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de weigering mee te werken aan een 

afwijking van het bestemmingsplan. 

 

Bezwaarmaker voerde nog aan dat een toezichthouder zou hebben toegezegd dat de 

uitbreiding van het woonhuis naar 150 m² mogelijk is. De commissie constateert dat er geen 

bewijs is geleverd voor die toezegging en dat een beroep op het vertrouwensbeginsel daarom 

niet slaagt 



95 Ontwerp bestemmingsplan De Cocksdorp – Verlengde Schipper Boonstraat ter visie leggen 
/ Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan De Cocksdorp – verlengde Schipper 

Boonstraat, waarmee de bouw van 42 woningen op een agrarisch perceel mogelijk wordt 

gemaakt, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) 

bestand NL.IMRO.0448.DCD2021BP0001-on01en deze ter inzage te leggen; 

2. op basis van de ‘Aanmeldnotitie m.e.r. vormvrije m.e.r.-beoordeling Texel-De Cocksdorp – 

verlengde Schipper Boonstraat’, inhoudende dat er door de ruimtelijke ontwikkeling die 

met het bestemmingsplan De Cocksdorp – verlengde Schipper Boonstraat, planologisch-

juridisch mogelijk wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

zullen ontstaan, waardoor er geen aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-

procedure en daarom te volstaan met het volgen van de vormvrije m.e.r. procedure in het 

kader van het bestemmingsplan. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie van het 

agrarische perceel in het verlengde van de Schipper Boonstraat gedurende 6 weken ter visie 

te leggen. 

 

Op deze locatie zijn 42 woningen voorzien, waarvan 26 sociale huurwoningen. Deze 

ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan De Cocksdorp, omdat de locatie een 

agrarische bestemming heeft. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid, 

waardoor de beoogde woningen gerealiseerd kunnen worden. 

Het woningbouwplan gaat uit van 18 ‘rug-aan-rug woningen’ (sociaal), 20 ‘rij woningen’ 

(waarvan 8 sociaal sociaal), 4 ‘twee-onder 1 kap – woningen’. 

Binnen het plangebied zijn 61 parkeerplaatsen voorzien, waarmee voldaan wordt aan de 

gemeentelijke parkeernormen.  

 

In juli 2021 is de grondexploitatie voor dit woningbouwproject door de raad vastgesteld, als 

onderdeel van het programma ‘Versnelling woningbouwlocaties’. 

Het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030 omschrijft het belang 

om snel veel woningen te realiseren met grote aandacht voor de betaalbare sector. Het tekort 

aan woningen is met name voor starters hoog. 

In de gepresenteerde plannen ligt de focus op sociale huurwoningen (uitwerking 

Prestatieafspraken 2021 t/m 2025), maar is er ook ruimte voor middeldure huur en betaalbare 

koop om starters de kans te geven in te stappen in de koopwoningmarkt. Om snel aan de 

woningvraag te kunnen voldoen is het belang van versnelling bij de opgaves groot. 

Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een 

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. 

 

Uit het Besluit milieueffectrapportage blijkt dat voor deze ontwikkeling een vormvrije m.e.r. 

procedure gevoerd kan worden. Dit komt, omdat de bouw van 42 woningen ruim onder de 

drempelwaarde van 2.000 woningen blijft. Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling is een 

aanmeldingsnotitie opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen 

optreden. Deze toets wordt de ‘vormvrije m.e.r. beoordeling’ genoemd. Daarom heeft het 

college besloten de vormvrije m.e.r. procedure te voeren. 

 

Het vervolg is nu dat het plan 6 weken ter inzage wordt gelegd waarbij een ieder gedurende 

die 6 weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze kan indienen.  



Vaststelling van het plan is voorzien in het 4e kwartaal 2022. 

96 Ontwerp bestemmingsplan 3e Reparatieplan Den Hoorn Diek 10 ter visie leggen / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. een fout in het bestemmingsplan Den Hoorn te herstellen: 

• op de locatie Diek 10 het aantal recreatieve slaapplaatsen te verhogen van 38 naar 

46; 

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Derde Reparatieplan Den Hoorn, locatie 

Diek10, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand 

NL.IMRO.0448.DHN2022BP0001-on01 en deze ter inzage te leggen. 

 Samenvatting 

 

Het reparatieplan betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan Den Hoorn. 

Een paar jaar na de vaststelling is geconstateerd dat het moederplan een omissie bevat voor 

de locatie Diek 10:  

• op de locatie Diek 10 (Hotel Op Diek) is op de verbeelding niet het juiste aantal 

(recreatieve) slaapplaatsen opgenomen. Het gaat om bestaande rechten, die voortvloeien 

uit een gevoerde planologische procedure. Het aantal slaapplaatsen wordt daarom 

aangepast van 38 naar 46.  

 

Voor deze reparatie wordt terecht een beroep gedaan op de ‘regeling kosteloze correctie 

aantoonbare fouten’.  

 

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te 

leggen.  

Een ieder kan een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken gedurende de 

termijn van ter inzage legging. Op de website van de gemeente Texel www.texel.nl 

(zoekterm: bestemmingsplan 3e Repartieplan Den Hoorn locatie Diek 10) staat het zienswijze 

formulier. 

 

Vaststelling is voorzien in het 4e kwartaal 2022. 

97 Crisisdienst Jeugd toevoegen aan GR GGD / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HN te verzoeken een aanbiedingsbrief op te 

stellen aangaande het toevoegen van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van 

GGD HN en daarmee in te bedden in de Gemeenschappelijke Regeling GDD HN; 

2. in te stemmen met de planning en het proces dat moet leiden tot toevoeging van de taak 

Crisisfunctie Jeugd aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN; 

3. een principe akkoord af te geven over de (gedeelde) verantwoordelijkheid van de 

gemeente voor de ontwikkel-/implementatiekosten die gemaakt moeten worden om de 

taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN te kunnen toevoegen. 

 Samenvatting 

 

Gemeenten hebben als wettelijke taken dat (toeleiding tot) jeugdhulp altijd (24/7) 

bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor jeugdigen die in een crisis verkeren en te voorzien 

in 24/7 bereikbaarheid voor (crisis)situaties waarin (vermoedelijk) sprake is van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. Deze twee taken worden op dit moment uitgevoerd door twee 

verschillende organisaties (Integrale Crisisdienst Jeugd en Veilig Thuis als onderdeel van GGD 

HN). De ICD-J heeft voor de uitvoering van haar taak een overeenkomst met de 17 gemeenten 

in Noord-Holland Noord. De taak van VT is ondergebracht in de GR met GGD HN.  



Uit onderzoek (december 2020) is naar voren gekomen dat het integraal aanbieden van beide 

taken zal leiden tot meer efficiëntie en betere kwaliteit.  

ICD-Jeugd en VT hebben op basis van een bestuursopdracht (maart 2021), een businesscase 

opgeleverd (december 2021) waarin is beschreven hoe beide taken geïntegreerd kunnen 

worden. Juridisch onderzoek (december 2021) heeft opgeleverd dat het toevoegen van de 

taak ‘crisisfunctie voor jeugd’ aan de opdracht van GGD HN de best passende organisatievorm 

is. Het toevoegen van kennis, kunde en capaciteit op het gebied van crisissen rond jeugd aan 

GGD HN kan op diverse manieren plaats vinden (experts in dienst 

nemen/inhuur/aanbesteding). 

 

De overeenkomst met de ICD-J verloopt op 1 juli 2023. Om er voor te zorgen dat GGD HN 

vanaf dat moment de geïntegreerde taak uit kan voeren, is het nodig om nu de eerste stap te 

zetten. Die eerste stap in het proces is het AB van GGD HN verzoeken om een 

aanbiedingsbrief op te stellen. Hiermee doet GGD HN een voorstel over: 

• wat de toe te voegen taak inhoud 

• onder welke condities de taak aan de opdracht kan worden toegevoegd 

• hoe tot het beschikbaar komen van de geïntegreerde dienst kan worden gekomen 

Bij een positief besluit op dit collegevoorstel zal het AB van GGD HN de aanbiedingsbrief op 

6 juli 2022 aanleveren. 

Een besluit over het toevoegen van de taak aan de opdracht van GGD HN wordt op basis van 

de aanbiedingsbrief genomen (september 2022). 

98 Casus door de keten / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de aanbevelingen uit het onderzoek De casus door de keten;  

2. de notitie Onderzoek De casus door de keten ter kennisname naar de gemeenteraad te 

sturen. De notitie wordt gedeeld via de RRN aan de gemeenteraden in de kop van Noord-

Holland. 

 Samenvatting 

 

Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de keten rond huiselijk geweld en 

kindermishandeling in Noord-Holland Noord is in opdracht van het programma Geweld hoort 

nergens thuis het onderzoek De casus door de keten geïnitieerd. In dit onderzoek zijn 99 

casussen die in 2019 zijn gemeld bij Veilig Thuis gereconstrueerd. Met data van gemeenten en 

ketenpartners is in kaart gebracht hoe deze casussen het hulpverleningstraject hebben 

doorlopen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de geboden aanpak in casuïstiek 

waarbij huiselijk geweld en kindermishandeling een rol speelt in heel Noord-Holland Noord  

beter kan. Naar aanleiding van het onderzoek zijn concrete aanbevelingen geformuleerd die 

gericht zijn op het versterken van de aanpak. De verbeteracties die de laatste jaren zijn 

ingezet in de keten zijn in lijn met de aanbevelingen, maar het onderzoek toont aan dat 

aanvullende acties en inzet de komende jaren nodig zijn. 

99 Herberekening grondexploitaties / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties;  

2. de voorziening voor de grondexploitatie Den Burg oost te verhogen met € 79.786 tot een 

bedrag van € 996.262;  

3. de voorziening voor de grondexploitatie Oosterend te verhogen met € 127.431 tot een 

bedrag van € 657.431; 

4. de voorziening voor de grondexploitatie Den Hoorn – Jan Drijverschool te verhogen met € 

112.622 tot een bedrag van € 812.622;  



5. deze verhoging van de voorzieningen zijn in de programmarekening 2021 verwerkt ten 

laste van het rekeningresultaat; 

6. de grondexploitatie Den Burg west afsluiten; 

7. het positieve saldo van de grondexploitatie Den Burg west € 132.000 ten gunste brengen 

van de Algemene reserve; 

8. de herberekeningen van grondexploitaties; het Gezondheidsplein Den Burg, de Kompas 

Den Burg, Oudeschild, De Cocksdorp ter kennisneming aan te nemen. 

 Samenvatting 

 

Volgens afspraak wordt aan de gemeenteraad, vooruitlopend op de programmarekening, de 

herberekende grondexploitaties voor behandeling in de gemeenteraad aangeboden. In de 

bijlage treft u de paragraaf Grondbeleid aan, zoals opgenomen in de programmarekening 

2021.  

Bij de herberekening van de grondexploitaties is gerekend met het huidige prijsindexcijfer 

voor grond- weg en waterbouw, die vele malen hoger dan is aangenomen bij de voorgaande 

berekening (is 7% ten opzichte van 2%). Dit komt door de onverwachte en sterke schaarste 

naar bouwmaterialen in 2021. 

De opbrengsten zijn maar licht gestegen en verhoogd voor de vrije sector kavels met het 

consumenten prijsindexcijfer (4,63%, mei – januari), in verband met het betaalbare 

programma. De opbrengsten van de sociale huur zijn niet verhoogd. De raad heeft hiervoor 

een grondprijs van € 100,-- per m2 vastgesteld. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 19 april 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


