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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 18 van de vergadering van 4 mei 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

122 Vervolg na uitspraak voorzieningenrechter over recreatief gebruik woning / Advies en 
Ondersteuning 

 

Het college besluit om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland van 1 april 2021 over het recreatief 

gebruik van een voor permanente bewoning bestemde woning. 

 Samenvatting 

 

College gaat niet in hoger beroep 

Het college heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland van 1 april 2021 over het recreatieve 

gebruik van een voor permanente bewoning bestemde woning. 

 

Geconstateerde overtreding: de woning werd gebruikt voor recreatie 

De woning werd in het verleden aangeboden op Airbnb. Nadat de gemeente aan de eigenaren 

had laten weten dat de woning niet verhuurd mag worden is de woning van Airbnb afgehaald 

en is toegezegd dat de woning niet meer verhuurd zal worden. Echter werd enige tijd later 

een gezin in de woning aangetroffen dat (kennelijk) aldaar vakantie vierde. Dat het volgens 

de eigenaren een kosteloos verblijf betrof is op grond van het bestemmingsplan niet relevant. 

Het college heeft toen een last onder dwangsom opgelegd, strekkende tot het staken van het 

gebruik van de woning als recreatieverblijf. Tevens is een adresonderzoek gestart om na te 

gaan in hoeverre de bewoonster daadwerkelijk permanent op het adres verblijft. Dat bleek 

het geval. 

Desgevraagd heeft het college aan de eigenaren laten weten dat onder (verboden) recreatief 

gebruik mede het verblijf van familie en vrienden valt indien de hoofdbewoner(s) niet 

aanwezig zijn. 

 

Wat valt onder (verboden) recreatief gebruik? 

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake was van een overtreding en dat het college 

bevoegd was om handhavend op te treden. Echter was de reikwijdte van de last naar het 



oordeel van de voorzieningenrechter te ruim. De voorzieningenrechter meent dat een 

redelijke uitleg van de bestemmingsplanvoorschriften met zich brengt dat het voor korte tijd 

tot maximaal enige weken kosteloos ter beschikking stellen van de woning aan familie en/of 

vrienden valt onder de noemer ‘sociaal bezoek’ en er dan geen sprake is van recreatief 

gebruik. Om die reden heeft de voorzieningenrechter de last vernietigd. 

 

Het college is blij met het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake was van een 

overtreding en dat de last onder dwangsom terecht is opgelegd. Ook kan het college zich 

vinden in de uitleg van het bestemmingsplan waarbij het recreatief gebruik van woningen 

verboden is, maar het mogelijk blijft dat familie gedurende enkele weken per jaar op het huis 

past bij afwezigheid wegens vakantie. Om die reden gaat het college niet in hoger beroep 

tegen deze uitspraak. 

 

Omdat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat sprake was van een overtreding, kan 

overwogen worden om een nieuwe last onder dwangsom op te leggen waarbij de reikwijdte 

overeenkomstig de uitspraak van de voorzieningenrechter minder restrictief geformuleerd 

wordt. Hierover volgt nog nadere besluitvorming.  

 

Problematiek gebruik woningen als tweede woning en/of voor recreatie 

Zowel de woningnood als de recreatieve druk zijn erg hoog op Texel. Om die reden is het 

tegengaan van illegaal (recreatief) gebruik en/of het gebruik als tweede woning van 

permanente woningen een belangrijk speerpunt in het beleid van de gemeente. Het 

bijbouwen van woningen is lastig en kost veel geld en energie. Tegelijkertijd worden voor 

permanente bewoning bedoelde woningen recreatief gebruikt. Elke woning die weer 

beschikbaar komt voor permanente bewoning is grote winst. 

In het toeristisch toekomstplan worden deze ambities verder uitgewerkt met als doel geen of 

zo min mogelijk woningen onttrekken aan de woningvoorraad ten gunste van verhuur aan 

toeristen. 

123 Principeverzoek voor het splitsen van een stolp in twee wooneenheden, Westerweg 32 in 
Den Hoorn / VTH 

 

Het college besluit het principeverzoek positief te beoordelen waarbij er een mogelijkheid 

komt voor het splitsen van de stolp in twee woningen. Hiervoor de wijzigingsbevoegdheid 

opstarten nadat deze stolp is aangewezen als gemeentelijk monument. 

 Samenvatting 

 

Het college beoordeelt een principeverzoek voor het splitsen van de stolp aan de Westerweg 

32 in twee wooneenheden positief. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de stolp eerst 

aangewezen wordt als gemeentelijk monument. 

 

Waarom een positieve beoordeling 

Het verzoek voldoet aan de mogelijkheden voor het splitsen van een stolp in twee 

wooneenheden zoals deze is opgenomen in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 

Texel 2013. Aan deze mogelijkheid zijn enkele voorwaarden verbonden. Het moet 

bijvoorbeeld gaan om een stolp die binnen een agrarische bestemming staat en de stolp moet 

ook aangewezen zijn als monument. Dit laatste is nu nog niet het geval. Wel is besloten dat 

de procedure wordt opgestart om deze stolp aan te wijzen als gemeentelijk monument.  Het 

gaat hier namelijk om een stolp gebouwd in 1792. Het bouwhistorisch onderzoek, de 

beschrijving van de stolp en het bouwkundig rapport wijst erop dat behoud van deze stolp van 

belang is. Deze stolp is  monumentaal waardig.  

In de voorwaarden is ook opgenomen dat het authentieke karakter van de stolp behouden 



moet blijven. Dit wordt gewaarborgd doordat voor de verbouw van de stolp tot woning altijd 

een omgevingsvergunning nodig is. Een beoordeling door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

maakt dan onderdeel uit van de procedure. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit let op het 

behoud van de monumentale waarden en het authentieke karakter. Tot slot heeft de splitsing 

van de stolp geen nadelige gevolgen voor de omringende percelen. Het dichtstbijzijnde 

agrarisch bedrijf ligt op ruim 140 meter. De splitsing in twee woningen heeft geen invloed op 

de gebruiksmogelijkheden van dit bedrijf. Ook de gebruiksmogelijkheden van dichterbij 

gelegen woningen worden niet aangetast.     

 

Wat zijn de volgende stappen 

Het vervolg is nu dat eerst de stolp wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Daarna 

kan de bestemming worden gewijzigd zodat de stolp gesplitst kan worden in twee woningen. 

Als laatste stap kan een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend voor de verbouw 

van de stolp tot woning.  

124 Vervolg uitgebreide procedure centraal voorzieningengebouw Vuurtorenweg 31 in 
De Cocksdorp / VTH  

 

Het college besluit: 

1. de zienswijze ontvankelijk en tevens ongegrond te verklaren; 

2. de ontwerp omgevingsvergunning ongewijzigd vaststellen; 

3. de omgevingsvergunning verlenen nadat de gemeenteraad de verklaring van geen 

bedenkingen heeft vastgesteld. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een centraal 

voorzieningengebouw aan de Vuurtorenweg in De Cocksdorp te verlenen zodra de 

gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen heeft vastgesteld. Een zienswijze die 

tegen de ontwerp omgevingsvergunning was ingediend is ongegrond 

verklaard. 

 

Afwijkingsprocedure en inzage 

Het voorzieningengebouw hoort bij de zomerhuizen op Vuurtorenweg 31 A-F. Omdat het 

bouwplan in strijd is met bestemmingsplan ‘Kikkertstraat 2-4 en Vuurtorenweg 29-33’ is 

afwijken van het bestemmingplan noodzakelijk. Hiervoor is de uitgebreide 

afwijkingsprocedure gestart met het ter inzage leggen van de ontwerp omgevingsvergunning 

en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. 

De inzagetermijn liep van 2 maart tot en met 13 april 2021. In deze periode is één zienswijze 

ingediend. 

 

Beoordeling van de zienswijze 

De zienswijze is ongegrond verklaard. De zienswijze had met name betrekking op de noodzaak 

van de ruimte voor het onderbrengen van de centrale voorzieningen en de oppervlakte 

daarvan. De noodzaak is door de initiatiefnemer aangetoond. De nutsvoorzieningen kunnen 

niet apart in elk zomerhuis worden gerealiseerd maar op één centraal punt. Er wordt door het 

nutsbedrijf namelijk maar één aansluiting gemaakt voor de 6 zomerhuizen. 

Ook wordt in de zienswijze gewezen op de capaciteit van de aansluiting, het aantal 

zonnepanelen en laadpalen die niet zouden voldoen aan de eisen. Daarvan is geoordeeld dat 

dit niet de noodzaak voor het centrale voorzieningengebouw wegneemt. Eventuele laadpalen 

kunnen pas in 2024 worden gerealiseerd en zijn vergunningsvrij. 

 

Vervolg van de procedure 



De afwijkingsprocedure kan bijna worden afgerond. Maar voordat de omgevingsvergunning 

wordt verleend moet eerst de gemeenteraad nog de verklaring van geen bedenkingen 

vaststellen. Dat wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. 

125 Beantwoording vragen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) over de 
opdrachtgevers- en Eigenaarsrol / VTH 

 

Het college besluit de vragen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord over de 

Opdrachtgevers- en Eigenaarsrol van de gemeente conform het advies te beantwoorden. 

 Samenvatting 

 

Op 16 april jl. heeft de gemeente een brief van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

(OD NHN) ontvangen met het verzoek om voor 12 mei 2021 een aantal vragen te 

beantwoorden over de opdrachtgevers- en eigenaarsrol van de gemeente. 

Het doel van het verzoek is om op zoek te gaan naar de gelijke noemer onder de eigenaren: 

het eigenaarschap, zoals bijvoorbeeld het belang van een geoutilleerde organisatie. Daarnaast 

betreft het een inventarisatie op het opdrachtgeverschap, datgene wat onder meer zijn 

weerslag krijgt in de Uitvoeringsplannen en dienstverleningsovereenkomsten. 

De uitkomsten van de beantwoording van de gemeenten en provincie zullen vervolgens, al dan 

niet in een samengestelde vorm, worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de 

OD NHN. 

126 Beslissing bezwaarschrift weigeren omgevingsvergunning pluktuin Lagewegje-Rommelpot / 
VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren; 

2. het besluit om de omgevingsvergunning te weigeren ongewijzigd in stand te laten, waarbij 

de motivering op enkele onderdelen wordt aangepast en verbeterd. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een besluit genomen op een bezwaarschrift dat is ingediend tegen het 

weigeren van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zogenaamde pluktuin op 

een perceel bij het Lagewegje/Rommelpot in Den Hoorn. Het bezwaar is ontvankelijk en 

ongegrond verklaard. Het besluit om de vergunning te weigeren blijft ongewijzigd in stand. 

Wel wordt de motivering op onderdelen verbeterd/aangepast. Het advies van de commissie 

Bezwaarschriften wordt gevolgd. 

 

Bij het realiseren van een pluktuin gaat het formeel om het extensief recreatief medegebruik 

en het extensief educatief medegebruik van het perceel. Voor deze activiteiten kan op grond 

van het bestemmingsplan een vergunning worden verleend. In 2019 werd een dergelijke 

vergunning verleend voor dit perceel. Na bezwaren werd dit besluit teruggedraaid en werd de 

vergunning alsnog geweigerd. Het beroep tegen dit besluit is nog in behandeling. Ondertussen 

werd er een nieuwe, iets afwijkende aanvraag ingediend. Die nieuwe aanvraag is afgewezen 

en daartegen diende aanvrager een bezwaarschrift in. 

 

Geconcludeerd is dat de aanvraag een zeer ruim medegebruik mogelijk maakt van het hele 

perceel. Niet alleen de pluktuin op een deel van het perceel. Daarmee zou het medegebruik 

niet ondergeschikt meer zijn en worden landschappelijke waarden onevenredig aangetast. 

Bovendien worden er onvoldoende maatregelen genomen om een goede woonsituatie van 

omliggende percelen te waarborgen. De commissie Bezwaarschriften onderschrijft deze 

conclusie en vindt dat de vergunning daarom terecht is geweigerd. De motivering word 

daarbij op enkele punten verbeterd. 



Wel is ten onrechte gesteld dat er sprake is van detailhandel. De vrijwillige bijdrage die wordt 

gevraagd voor het plukken van bloemen is niet hetzelfde als te koop aanbieden van bloemen. 

Ook ontbreken in de aanvraag voorzieningen die gebruikelijk zijn bij detailhandel, zoals een 

uitstalling. Op dit punt wordt het besluit aangepast. 

127 Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage i.v.m. corona voor Texelse culturele ondernemers 
2021 / Beleid 

 

Het college besluit de 'Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage i.v.m. corona voor Texelse 

culturele ondernemers 2021' vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de uitvoeringsregeling 

eenmalige bijdrage i.v.m. corona voor Texelse culturele ondernemers 2021 vast te stellen.  

 

De gemeente heeft in 2020 en 2021 extra geld van het rijk ontvangen om de lokale culturele 

infrastructuur in stand te houden door culturele instellingen te ondersteunen die door de 

coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Eerder werden Texelse culturele instellingen met 

een bovenlokaal belang al ondersteund met een gemeentelijke bijdrage in combinatie met 

een bijdrage uit het provinciaal noodfonds zoals onder andere Texels Museum, Broadway en 

Artex. Aanvullend kwam de gemeente in februari van dit jaar met een regeling voor een 

eenmalige bijdrage i.v.m. corona voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke 

organisaties.  

Er is echter nog een kleine groep van culturele instellingen, die onderdeel uitmaakt van de 

lokale culturele infrastructuur, die nog niet eerder voor een gemeentelijke bijdrage in 

aanmerking kwam. Daarom komt de gemeente nu met de ‘Uitvoeringsregeling eenmalige 

bijdrage i.v.m. corona voor Texelse culturele ondernemers 2021’. 

 

Dit betekent dat Texelse beeldende kunstinstellingen en bioscopen die door de coronacrisis in 

de problemen zijn gekomen, nu ook online een aanvraag kunnen indienen bij de gemeente 

Texel voor een eenmalige bijdrage. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst 

behandeld. Het beschikbare budget is € 69.130. De maximale bijdrage per instelling is 

€ 4.000. 

128 Bovenregionaal plan 'een thuis voor Noordje' / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de tien leidende principes (zoals beschreven in bijlage 1) als 

uitgangspunten in de uitwerking van de hierna genoemde bestuursopdracht; 

2. in te stemmen met de bovenregionale bestuursopdracht voor: 

a. het uitwerken van Actielijn A, bovenregionaal aanbod (op NH niveau) van 

JeugdzorgPlus in Q2 2021 en vertaald in een uitvoeringsagenda; 

b. het uitwerken van Actielijn B, een bovenregionaal aanbod (op NH niveau) van niet 

gesloten jeugdhulp met verblijf in Q3 2021 en vertaald in een uitvoeringsagenda; 

c. de voorgestelde programmastructuur voor de uitvoering van de bestuursopdracht en 

de daarbij behorende kosten van €138.500,- verdeeld naar jeugdregio. Voor dekking 

van deze kosten wordt door de jeugdhulpregio’s een aanvraag gedaan bij het 

Bovenregionaal Expertisenetwerk NH; 

3. de gemeenteraad te informeren door de regiogriffie op 12 mei 2021 met bijgevoegde 

Regionale Raadsinformatiebrief. 

 Samenvatting 

 Het bovenregionaal plan ‘een thuis voor Noordje’ is een samenwerking tussen acht 



jeugdzorgregio’s om de zorg voor jeugdigen met een verblijfs- en behandelbehoefte zo thuis 

mogelijk vorm te geven. Het gaat hier over zeer specialistische jeugdhulp voor een kleine 

groep jongeren. Vanwege het kleine aantal jongeren is het belangrijk om bovenregionaal 

samen te werken. Voor de gemeente Texel is deze hulp voor een enkele jeugdige nodig. Dit 

plan is uitgewerkt in een bestuursopdracht. 

 

Het college besluit middels deze beslispunten tot het uitwerken van de bestuursopdracht. Aan 

de hand van tien leidende principes vindt de uitwerking plaats in twee actielijnen. Actielijn A 

heeft betrekking op de transformatie van de jeugdzorgplus voorzieningen en actielijn B gaat 

over de open voorzieningen voor kinderen met meervoudige problematiek met een 

verblijfsbehoefte. De daaraan verbonden kosten worden gedekt uit het bovenregionaal 

expertisenetwerk NH, nadat daartoe een aanvraag is gedaan. 

De gemeenteraad wordt door de Regiogriffie geïnformeerd met bijgevoegde Regionale 

raadsinformatiebrief. 

129 5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) / 
Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen aan de deelnemende colleges van de 

gemeenschappelijke regeling RHCA toestemming te geven voor het wijzigen van deze regeling 

per 1 juli 2021, conform het RRN-advies. 

 Samenvatting 

 

De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) moet gewijzigd 

worden als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra). 

Daarnaast worden enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd in de tekst, evenals een 

aanpassing naar aanleiding van een eerder genomen besluit omtrent het betalingsritme van de 

gemeentelijke bijdragen. Het algemeen bestuur van het RHCA heeft een voorstel voor de 

wijziging voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. 

Tevens is het voorstel voorgelegd aan de raden om toestemming te geven aan de colleges voor 

het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RHCA. Als twee derde van het aantal 

deelnemende gemeenten akkoord gaat, is de wijziging van de regeling definitief. 

130 Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
RHCA / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de 

jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform 

RRN advies, waarin wordt ingestemd met: 

a. de onttrekking van € 1.505,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang 

van 2,5% van het kostentotaal vormt; 

b. het terugbetalen van het positieve resultaat van € 135.572,-, naar rato, aan de 

gemeenten. 

 Samenvatting 

 

Jaarlijks worden de raden van de gemeenten die aangesloten zijn bij het Regionaal Historisch 

Centrum Alkmaar in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de 

programmabegroting. De vier Noordkop gemeenten stellen in het Regionale Raadscommissie 

Noordkop overleg een gezamenlijk raadsvoorstel op. Dit voorstel omvat instemming met de 

gepresenteerde jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 en de daarin benoemde 

beleidsdoelen. 



131 OD NHN jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 voor 
zienswijze / VTH 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de 

begroting 2022 van de OD NHN; 

2. een gezamenlijke regionale zienswijze in te dienen over zowel de jaarrekening 2020, 

eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022. 

 Samenvatting 

 

Op 14 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

(OD NHN), conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de 

afspraken aan de Regietafel, de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de 

begroting 2022 vastgesteld. Alle stukken hierover zijn aan de gemeenten toegezonden en de 

raden hebben nu de gelegenheid om tot 25 juni a.s. hun zienswijzen kenbaar te maken. 

In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de regionale raadscommissie 

(RNN) te doen. 

 

Met de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 kan 

worden ingestemd. 

De omgevingsdienst staat er financieel goed voor maar over een aantal risico’s is nog 

onduidelijkheid. Ook zijn er zorgen over de inhaalslag in 2021 van de, door de maatregelen 

om het coronavirus in te dammen, in 2020 niet uitgevoerde taken. 

 

Via de RRN wordt de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze op de jaarrekening 2020, de eerste 

begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 voorgesteld. 

Het advies wordt behandeld door het RRN op 3 juni 2021. 

132 Vaststellen verklaring van geen bedenkingen voor een centraal voorzieningengebouw aan 
de Vuurtorenweg / VTH 

 

Het college besluit de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen vast te 

stellen zodat omgevingsvergunning kan worden verleend voor het plaatsen van een centraal 

voorzieningen gebouw op het perceel Vuurtorenweg 31 in De Cocksdorp. 

 Samenvatting 

 

Het college vraagt de gemeenteraad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de 

bouw van een centraal voorzieningengebouw aan de Vuurtorenweg in De Cocksdorp vast te 

stellen. Dit is het vervolg op het eerdere raadsbesluit van 17 februari 2021 om een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen. 

De ontwerpverklaring heeft 6 weken ter inzage gelegen. Daartegen zijn geen zienswijzen 

ingediend. Het vervolg is nu het vaststellen van het ontwerpbesluit. Daarna kan de 

omgevingsvergunning worden verleend. 

133 

 

GGD HN jaarverantwoording 2020 en programmabegroting 2022, Zienswijzen Jaarstukken 
2020 en begroting 2022 GGD Hollands Noorden / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande 

(gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020; 

2. in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de 

voorgestelde resultaatbestemming. 

 



Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN 

 

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands 

Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken 

om: 

a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per 

focuslijn verder uit te werken; 

b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018; 

c. het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van 

de GGD Hollands Noorden. 

 Samenvatting 

 

De GGD Hollands Noorden (Hierna GGD) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 

gemeente Texel en 16 andere gemeenten. De GGD zet zich in voor de jeugdgezondheidszorg 

(consultatiebureau), infectieziekten bestrijding, kwetsbare burgers en onderzoek, 

beleidsondersteuning en preventie. 

 

De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2020 en begroting 2022 gepresenteerd. 

Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken. 

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 

2020 en de resultaatbestemming. De raad verzoekt dit positief resultaat toe te voegen aan de 

algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting wordt 

voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven met de kanttekening dat in de begroting 

2023 maatschappelijke effecten per focuslijn verder worden uitgewerkt. Op financieel gebied 

wordt voorgesteld om vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen, om op die manier te 

voldoen aan het financieel herstelplan uit 2018. 

Gemeenteraden hebben in de kadernota zienswijzen gegeven en deze zijn grotendeels 

overgenomen. 

134 Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021 - 2026 vaststellen / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de Strategie 

Klimaatadaptatie Noordkop als resultaat van het regionale proces zoals dat de afgelopen 

4 jaar heeft plaatsgevonden, met in acht name van het advies van de Regionale 

Raadscommissie Noordkop (26 mei 2021). 

 Samenvatting 

 

Samenwerken in de regio aan de gevolgen van klimaatverandering 

Ook de gemeenten in de regio Noordkop worden geconfronteerd met de gevolgen van een 

veranderend klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en 

zeespiegelstijging kunnen schade toebrengen aan economie, gezondheid en veiligheid in de 

regio. Als we die risico’s willen beteugelen, is bundeling van krachten en een gezamenlijke 

regionale aanpak gewenst. Er is behoefte aan een gedragen regionale 

klimaatadaptiestrategie. 

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan een veranderend 

klimaat en de schadelijke gevolgen probeert te beperken. Voorliggende strategie beschrijft 

hoe we die klimaatadaptatie als regio willen aanpakken. 

 

De Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vloeit voort uit de ambities van het landelijke 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierin hebben alle overheden in Nederland afgesproken om 

zich, samen met bedrijfsleven en inwoners, voor te bereiden op een veranderend klimaat. 

Daarom willen zij vanaf 2020 klimaatadaptief handelen verankerd hebben in beleid en 



handelen, zodat in 2050 Nederland klimaatbestendig is ingericht. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 18 mei 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


