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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 27 van de vergadering van 6 juli 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

175 Advies Beleidsregels verlengde TONK / Beleid & Vergunningen 

 

Het college besluit: 

De beleidsregels verlengde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vast te 

stellen. 

 Samenvatting 

 

Het rijk heeft de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) verlengd als Corona-

maatregel. Daarom moeten de beleidsregels TONK ook verlengd worden. 

176 Advies Bouw 5 woningen (appartementen) Julianastraat 2 – 2A Den Burg / Beleid & 
Vergunningen 

 

Het college besluit: 

Het principeverzoek voor de bouw van 5 woningen (appartementen) aan de Julianastraat 2 – 

2A in Den Burg positief te beoordelen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een principeverzoek voor de bouw van woningen (appartementen) op het 

perceel Julianastraat 2-2A positief beoordeeld. 

 

Wat zijn de plannen? 

Op de huidige locatie staat een winkel/bedrijfspand met bovenwoning. Dit pand wordt 

vervangen door een nieuw gebouw, passend in heet straatbeeld, met daarin 5 woningen. Bij 

de plannen worden de bestaande karakteristieke kenmerken van het pand weer 

teruggebracht. De doelgroep wordt gezocht in het middensegment van de woningmarkt. 

 

Passen de plannen in binnen de bestemming? 

De plannen passen binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan Den Burg. De 

bestemming ‘Wonen – Gemengd’ biedt een mogelijkheid voor een nieuw gebouw op deze 

locatie met daarin woningen. De bouwregels in het bestemmingsplan laten hier een 



bouwhoogte van 10 meter toe, of als het bestaande pand al hoger is deze hoogte. Het nieuwe 

plan gaat uit van de bestaande hoogte van de bebouwing. 

 

Wat vindt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit? 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft positief gereageerd op het ontwerp, waar het 

behoud en herstel van de karakteristieke gevel van de voormalige fabriek het uitgangpunt is. 

 

Hoe zit het met parkeren? 

Bij woningen moeten voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Alleen is het zo dat als 

er in de bestaande situatie een tekort is aan parkeerplaatsen dit niet de nieuwe situatie 

opgelost hoeft te worden. Daardoor hoeven nu geen parkeerplaatsen aangelegd te worden bij 

deze woningen. Er is nu een tekort van 10 parkeerplaatsen op basis van het huidige gebruik 

van het pand. In de nieuwe situatie wordt dit een tekort van 6. Er hoeven daarom in deze 

situatie geen parkeerplaatsen aangelegd te worden. 

 

Vervolg voor de initiatiefnemer 

Er kan een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend voor deze ontwikkeling aan de 

Julianastraat. 

177 Advies verkoop restgrond Schilderweg bedrijventerrein / Beleid en Vergunningen 

 

Het college besluit: 

In verband met de verkoop van een perceel restgrond op het bedrijventerrein, kadastraal 

bekend als gemeente Texel, sectie N, nummer 1691 (geheel), met een oppervlakte van 

ongeveer circa 533 m2, de koopovereenkomst met het zaaknummer 1760553 te bekrachtigen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om de koopovereenkomst voor de verkoop van “restgrond” op het 

bedrijventerrein Oudeschild met een oppervlakte van circa 533 m2, grenzend aan de 

achterzijde van een perceel aan de Schilderweg te bekrachtigen. De grond wordt verkocht 

aan de aanliggend eigenaar. Het verzoek is getoetst aan het gemeentelijke beleid en de 

verkoopprijs is marktconform. 

178 Advies Verlenging overeenkomst JBJR / Sociaal Domein 

 

Het college besluit: 

De volgende overeenkomsten vanaf 1 januari 2022 ongewijzigd en met twee jaar te 

continueren door gebruik te maken van de eerste verlengingsoptie in deze overeenkomsten: 

a) De overeenkomst met De Jeugd- en Gezinsbeschermers; 

b) De overeenkomst met William Schrikker Stichting JBJR; 

c) De overeenkomst met Leger des Heils JBJR. 

 Samenvatting 

 

Op 31 december 2021 eindigen de overeenkomsten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

voor de 18 samenwerkende gemeenten vanuit jeugdhulpregio’s Kop van Noord-Holland, 

Alkmaar e.o. , IJmond en Zuid-Kennemerland met: 

1. De Jeugd- en Gezinsbeschermers; 

2. William Schrikker Stichting JBJR; 

3. Leger des Heils JBJR. 

 

Per 1 juli 2021 is abusievelijk namens de Kop al akkoord gegeven op de verlenging omdat de 

veronderstelling was dat de verlenging gemandateerd was. De mandatering is echter nergens 

vastgelegd en dus moet het door de afzonderlijke colleges worden geaccordeerd. Met de 



reeds gedane toezegging tot verlenging zijn we volledig in lijn geweest met de bestuurlijke 

wederzijdse intenties, maar door het voorstel alsnog formeel te accorderen door de colleges 

wordt het een en ander ook juridisch weer rechtgezet. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 20 juli 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 

 

 


