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Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 23 van de vergadering van 8 juni 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

153 Beslissing op bezwaar tegen weigering uitwegvergunning / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit het bezwaarschrift dat werd ingediend tegen de weigering van een 

uitwegvergunning deels gegrond te verklaren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een bezwaarschrift dat werd ingediend tegen de weigering van een 

uitwegvergunning deels gegrond te verklaren. 

 

Het betreft een uitweg voor een hotelbedrijf dat al over een andere uitweg beschikt. Het 

bedrijf diende een melding in voor het maken van een nieuwe uitweg en verbreding van de 

bestaande uitweg.  

 

Op een goedgekeurde bouwtekening stelde waren enkele parkeerplaatsen ingetekend voor het 

hotel. Om deze parkeerplaatsen daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen, dienden zij door 

middel van het maken van een uitweg bereikbaar te worden gemaakt.  

Deze uitweg werd aanvankelijk geweigerd, omdat het college vreesde dat de 

verkeersveiligheid in het gedrang zou komen door de uitweg.  

Overleg met de bezwaarmakers en onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat dit niet het 

geval zal zijn en dat de melding voor de nieuwe uitweg geaccepteerd kan worden. Dit geldt 

niet voor verbreding van de bestaande uitweg, zodat het bezwaarschrift slechts deels gegrond 

wordt verklaard. 

155 Beslissing op bezwaar tegen afwijzing eigen bijdrage rechtsbijstand / Advies en 
Ondersteuning 

 

Het college besluit het bezwaarschrift tegen het afwijzen van bijzondere bijstand voor 

rechtsbijstand ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 Samenvatting 

 Het college heeft besloten om een bezwaarschrift dat was ingediend tegen het afwijzen van 



bijzondere bijstand voor rechtshulp ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

De reden hiervoor is dat de kosten niet aangemerkt kunnen worden als kosten van het bestaan 

van de aanvrager zelf. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor bijzondere 

bijstand. 

Met dit besluit volgt het college de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. 

156 Aanvullende maatregelen 2021 i.v.m. Corona, belastingen, pachten en huur / Advies en 
Ondersteuning  

 

Het college besluit: 

1. een korting te verlenen op diverse lokale heffingen ter hoogte van € 113.650,--; 

2. dit bedrag mee te nemen in de jaarrekening 2021 via de halfjaarsrapportage 2021; 

3. de raad via een R.I.B. te informeren over dit besluit ; 

 Samenvatting 

 

Door maatregelen van de Rijksoverheid in verband met het coronavirus, konden bepaalde 

doelgroepen geen gebruik maken van de door hun aangevraagde dienst bij de gemeente 

Texel. Om hen tegemoet te komen in de gemaakte kosten, kan door de gemeente op basis van 

de bestaande wet- en regelgeving korting worden verleend.  

 

Het college heeft opnieuw, evenals over 2020, besloten om deze ondernemers en 

particulieren tegemoet te komen. Om verdere economische schade te beperken, acht het 

college een korting van deze betalingen gerechtvaardigd.  

 

Vorig jaar zijn de tegemoetkomingen geweest over de periodes 12 maart 2020 - 1 juni 2020 en 

14 oktober 2020 - 31 december 2020. Nu er wat ruimte in de samenleving met betrekking tot 

de COVID-19 regels ontstaat, dit advies over het eerste halfjaar 2021. 

 

 

Totaaloverzicht korting 1e halfjaar 2021 

1. Precario (terrassen)    Korting: €  35.000,-- 

2. Marktgelden     Korting: €    1.150,-- 

3. Liggelden en pachten haven   Korting: €    7.000,-- 

4. Evenementen leges   

5. Huur sportverenigingen   Korting: €   21.500,-- 

6. Strandpaviljoens:    Korting: €   49.000,-- 

 

TOTAAL       € 113.650,--  

57 Rozendijk 22 / VTH 

 

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor een periode van 

10 jaar, onder de voorwaarde dat het gehele terrein wordt omgeven door een aarden wal ter 

hoogte van de grondopslag, tot maximaal 3m hoog. 

 Samenvatting 

 

Er is een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming van een agrarisch 

perceel achter Rozendijk 22 in Den Burg. Het verzoek is om op dit perceel, groot circa 

13.870 m², een gronddepot te mogen hebben.  

Het opslaan van grondhopen is geen agrarische activiteit. Het bestemmingsplan biedt geen 

mogelijkheid af te wijken van de bestemming voor dit doel. Voor het verlenen van 

medewerking is een uitgebreide procedure of een wijziging van het bestemmingsplan vereist. 

De aanvrager exploiteert op dit adres de enige gecertificeerde grondbank (conform BRL 9335 



protocol 1) op Texel. Wet- en regelgeving schrijven voor dat de voeten van hopen grond 

minstens 1 meter uit elkaar moeten liggen om vermenging te voorkomen. Grond met 

verschillende milieu hygiënische klassen en herkomst moet apart van elkaar opgeslagen 

worden. Het bestemmingsplan schrijft voor dat de hoogte van een hoop grond niet hoger mag 

zijn dan 3 m. 

De ontwikkelingen op Texel op het gebied van GWW-werken veroorzaken een toename van in- 

en uitgaande grondstromen die via de grondbank lopen. Dit heeft tot gevolg dat de 

oppervlakte die momenteel als Bedrijf – Gronddepot bestemd is, onvoldoende toereikend is 

om aan de vraag van grondopslag te voldoen in verband met voorgenoemde wettelijke 

voorschriften. Momenteel ligt er op het perceel dat is bestemd voor Agrarisch - 

Binnenduinrand – grond opgeslagen die vrijgekomen is bij o.a. de natuurontwikkeling in 

Waalenburg. Om te kunnen blijven functioneren als grondbank voor Texel is deze uitbreiding 

nodig. 

De opslag op dit perceel vindt al enige tijd plaats, in strijd met het bestemmingsplan. Vanuit 

de gemeente is dit niet opgemerkt. Waalenburg was een project van de provincie. Toen het 

project in 2018 van start ging heeft het bedrijf overlegd met de Omgevingsdienst (OD) over de 

mogelijkheid van extra opslag van grond van Waalenburg op dit perceel. Dat heeft geleid tot 

een toestemming van de OD, middels een aanpassing van de milieuvergunning. Daarbij is op 

dat moment geen aandacht besteed aan het bestemmingsplan. Later heeft de OD aan de 

aanvrager gemeld dat dit gebruik ook met de gemeente afgestemd moet worden en is het 

onderhavige verzoek ingediend. 

Het college is van mening dat de noodzaak van de uitbreiding van het gronddepot wel is 

aangetoond, maar niet de duur daarvan. Het college heeft dan ook besloten medewerking te 

verlenen aan dit verzoek voor een periode van maximaal 10 jaar. De komende jaren kan dan 

ook worden bezien of dit gebruik voor een langere termijn dan 10 jaar noodzakelijk is. 

Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het terrein landschappelijk wordt ingepast, dat het 

gehele terrein wordt omgeven door een aarden wal ter hoogte van de grondopslag, tot 

maximaal 3 m. 

157 Vervolgstappen overtredingen pand Abbewaal en kringloopwinkel / VTH 

 

Het college besluit: 

1. bereid te zijn de kringloopwinkel Dorcas toe te staan op de locatie Abbewaal 5; 

2. dat mogelijk te maken met een omgevingsvergunning strijdig gebruik met toepassing van 

artikel 4, lid 9, van Bijlage II Bor (dit kan met een collegebesluit); 

3. de eigenaren van Abbewaal 5 mee te delen dat er minimaal 13 parkeerplaatsen op eigen 

terrein of in de directe nabijheid daarvan moeten worden gerealiseerd en hen te 

adviseren daarvoor eerst een oplossing te vinden; 

Noot: hierbij wordt uitgegaan van de huidige feitelijke situatie wat betreft het bruto-

vloeroppervlak en het gebruik daarvan. Een verandering van die feitelijke situatie kan 

leiden tot een lager aantal parkeerplaatsen; 

4. de eigenaren van Abbewaal 5 mee te delen dat de gemeente de strook gemeentegrond 

niet wil verhuren, verkopen of in gebruik wil geven ten behoeve van parkeren, zodat deze 

ruimte niet mee kan tellen voor het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen. 

5. de eigenaren van Abbewaal 5 mee te delen dat de doorgang tussen de beide delen van het 

gebouw blijvend hersteld moet worden zoals dat ook in de last is aangegeven; 

6. de eigenaren van Abbewaal 5 in de gelegenheid te stellen een nieuwe aanvraag 

omgevingsvergunning in te dienen met de activiteiten bouwen en strijdig gebruik. 

Onderdelen van deze aanvraag zijn het legaliseren van de verdiepingsvloer en de 

tussenbouw, en het gebruik van het pand voor een kringloopwinkel. Hierbij aan te geven 

dat een dergelijke aanvraag pas kansrijk is als de parkeerproblematiek is opgelost en er 

een permante doorgang is tussen beide delen van het gebouw; 



7. de gemeenteraad met een Raadsinformatiebrief over dit standpunt van het college te 

informeren; 

8. het bestuur van kringloopwinkel Dorcas Texel te informeren over dit standpunt van het 

college; 

9. definitief over te gaan tot het invorderen van een dwangsom van € 20.000 bij de 

eigenaren van Abbewaal. 

 Samenvatting 

 

Enige tijd geleden heeft het college beslist op twee bezwaarschriften die betrekking hadden 

op bouwwerkzaamheden en het gebruik van een gebouw aan de Abbewaal in Den Burg. Dit 

gaat om het gebouw waar kringloopwinkel Dorcas is gevestigd. Het college besloot toen dat 

de omgevingsvergunning voor de bouw van een verdiepingsvloer en een tussenbouw ten 

onrechte is verleend. Ook werd vastgesteld dat de kringloopwinkel niet volledig als 

volumineuze detailhandel kon worden aangemerkt en daarmee in strijd is met het 

bestemmingsplan. Gevolg is dat de kringloopwinkel gesloten zou moeten worden en de zonder 

vergunning vereiste bouwwerkzaamheden ongedaan moeten worden gemaakt. 

 

Hierna is er overleg geweest met enkele betrokken partijen en heeft het college gevraagd om 

in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de gesignaleerde problemen op te lossen 

en wat daar voor gedaan moet worden. Daarover is het college geadviseerd en dat heeft 

geleid tot het nu genomen besluit. 

 

Samengevat komt het besluit er op neer dat het college wil toestaan dat kringloopwinkel 

Dorcas op de huidige locatie gevestigd blijft. Om dat te kunnen doen moeten er wel enkele 

knelpunten worden opgelost. 

Er moeten voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Het college is 

niet bereid gemeentegrond daarvoor beschikbaar te stellen. Tot nu toe blijkt het aantal 

parkeerplaatsen niet voldoende. 

Daarnaast moet de bouwkundige situatie in overeenstemming worden gebracht met een in 

2017 verleende omgevingsvergunning. Dit houdt in dat de splitsing van het gebouw in twee 

afzonderlijke gebouwen ongedaan gemaakt moet worden. Betrokken partijen wordt 

geadviseerd in overleg te gaan om een oplossing te vinden voor de gesignaleerde knelpunten. 

Als dit lukt kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

 

Als gevolg van een eerder handhavingsbesluit en het niet ongedaan maken van een 

overtreding is van rechtswege een dwangsom verbeurd. Het college gaat definitief over tot 

invordering hiervan. De ingediende zienswijze hierover levert geen bijzondere 

omstandigheden om af te zien van invordering of matiging van het 

bedrag. 

158 Actualiseren mandaat Expertteam Bevolkingszorg VRNHN 2021 / Beleid  

 

Het college besluit het mandaat (inclusief volmacht en machtiging) dat is verleend aan het 

Expertteam Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te actualiseren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om het bestaande mandaat (inclusief volmacht en machtiging) dat 

is verleend aan het expertteam bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord te 

actualiseren. 

Het besluit biedt onder meer de mogelijkheid aan het expertteam om tot een bedrag van ten 

hoogste € 50.000 te voorzien in kosten van spoedeisende maatregelen (bijvoorbeeld het 

opvangen van betrokkenen). 



Dan is nu voor de gemeente Texel al het geval maar met het voorstel wordt het 

maximumbedrag voor alle gemeenten gelijk getrokken. Bovendien geldt de volmacht in het 

voorstel ook voor niet-GRIP situaties. In het huidige mandaat geldt de volmacht van het 

expertteam pas vanaf GRIP 1. 

159 Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 / Sociaal Domein 

 Het college besluit jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

In het kader van de Wet kinderopvang (hierna Wko) is de gemeente belast met de handhaving 

en toezicht op de kwaliteit van de geregistreerde voorzieningen voor kinderopvang in de 

gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks voor 1 juli een 

jaarverantwoording Kinderopvang vast. De verschillende onderdelen van de 

jaarverantwoording gaan in op de afhandeling van aanvragen, de uitvoering van inspecties en 

handhaving op de tijdens de inspecties geconstateerde tekortkomingen over het voorgaande 

kalenderjaar. De jaarverantwoording dient na vaststelling door het college, ter kennisgeving 

worden aangeboden aan de gemeenteraad en ingediend te worden bij de Inspectie van het 

Onderwijs. Zij oefenen namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 

het toezicht op de uitvoering en handhaving van de Wko uit. Uit de jaarverantwoording blijkt 

dat de gemeente Texel op bijna alle onderdelen een 100% score heeft behaald. Alleen is in 

overleg met de GGD Hollands Noorden besloten dat niet alle locaties in 2020 geïnspecteerd 

hoefden te worden. Dit ivm de lockdown en coronaregels. De GGD voert de daadwerkelijke 

inspecties op de voorzieningen van kinderopvang uit.  

 

Overzicht voorzieningen gemeente Texel: Waarvan 

7 kinderdagverblijven 6 geïnspecteerd in 2020 

6 buitenschoolse opvanglocaties 2 geïnspecteerd in 2020 

12 gastouders 2 geïnspecteerd in 2020 

 

Voor de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties is gekeken naar welk 

risicoprofiel de locatie heeft en op basis van dit profiel is besloten om de inspectie door te 

schuiven naar 2021. 

  

Voor gastouders geldt dat jaarlijks ten minste 5% van de gastouders geïnspecteerd dient te 

worden. Voor Texel komt dit neer op 1 gastouder per jaar. Wij laten meer gastouders 

inspecteren op basis van datum van de laatste inspectie, om zo een actueel beeld van de 

gastouders te krijgen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 22 juni 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


