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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 28 van de vergadering van 13 juli 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

180 Instemming met overname van executierecht door belastingdienst / Advies & 
Ondersteuning 

 

Het college besluit in te stemmen met de overname van de executie van het perceel, 

kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 3621, door de ontvanger van de 

Belastingdienst. 

 Samenvatting 

 

Enige jaren geleden heeft de gemeente Texel beslag gelegd op een perceel grond aan de 

Muyweg om o.a. een invordering van niet betaalde gemeentelijke belastingen veilig te 

stellen. Dit proces is stil komen te liggen als gevolg van COVID en wordt weer opgepakt. 

De Belastingdienst en HHNK hebben ook beslag hebben laten leggen op dit perceel en het 

perceel behorende bij het adres Muyweg 7. De rekeningen zijn nog steeds niet voldaan en dat 

betekent dat, helaas, de stap van executie onvermijdelijk is geworden. 

De overheden willen nu gezamenlijk optrekken om tot executie over te gaan. De 

Belastingdienst heeft aangeboden ook voor gemeente en HHNK de executie op zich te willen 

nemen. De opbrengsten zijn naar verwachting voldoende om ook de rekeningen van HHNK en 

de gemeente te voldoen. 

Door dit besluit kan de Belastdingdienst de executie uitvoeren, waarna bij voldoende 

opbrengst de vorderingen van de gemeente kunnen worden voldaan. 

Met het oog op bijhorende noodzakelijke procedures, zal de feitelijke executie, overdracht en 

afwikkeling vermoedelijk pas in 2022 plaatsvinden. 

181 Opleggen last onder bestuursdwang in verband met milieu gevaar / Advies & 
Ondersteuning 

 Het college besluit de eigenaar van het perceel een last onder bestuursdwang op te leggen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een last onder bestuursdwang op te leggen aan een bedrijf op 

Texel. Het bedrijf is eigenaar van een vervallen pand. Een deel van dit pand is bedekt met 



asbest. Door het verval ontstaat gevaar voor de omgeving. 

 

Na meldingen uit de omgeving heeft het college de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

gevraagd een uitgebreide controle uit te voeren op de locatie. Hieruit blijkt dat het asbest op 

het dak niet het enige probleem is. Ook op het perceel liggen asbestplaten opgestapeld. 

Daarnaast zijn er nog gasflessen aanwezig en jerrycans met onbekende vloeistof. 

 

Het buitenlandse bedrijf heeft eerder niet gereageerd op een last onder dwangsom. Daarom 

legt het college nu een last onder bestuursdwang op. Dit houdt in dat de overtreder een korte 

tijd krijgt om het perceel te saneren. Doet deze dat niet dan zal het college opdracht geven 

tot sanering. De kosten zullen verhaald worden op de overtreder. 

182 Principeverzoek toepassen stolpenregeling perceel Stengweg 2/2A / VTH 

 

Het college besluit het principeverzoek voor toepassen stolpenregeling positief te beoordelen 

met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de bestaande stolp wordt vervangen door een nieuwe 

stolp met behoud van de authentieke uitstraling. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft het principeverzoek voor het vervangen van een bestaande stolp door een 

nieuwe stolp met 4 recreatieappartementen op het agrarische perceel Stengweg 2/2A positief 

beoordeeld. Daarbij is de uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat de bestaande stolp wordt 

vervangen door een nieuwe stolp met behoud van de authentieke uitstraling. 

 

De beoordeling van het principeverzoek 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Texel 2013’ is in de agrarische bestemming de regeling 

opgenomen om maximaal 4 recreatieappartementen toe te staan in een stolp als aan de 

voorwaarden wordt voldaan. Het verzoek kan aan deze voorwaarden voldoen. 

 

Een belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om een monumentale stolp of nieuwe stolp 

ter vervanging van de oude stolp, met behoud van het authentieke uiterlijk. In het 

principeverzoek wordt uitgegaan van de vervanging van de bestaande stolp Stengweg 2/2A 

door een nieuwe stolp. De bestaande stolp is geen monument. Initiatiefnemers geven aan dat 

behoud van bestaande stolp te kostbaar is en over willen gaan tot sloop en nieuwbouw. Na 

overleg met de initiatiefnemers hebben zij aangegeven dat bij de bouw van de nieuwe stolp 

het authentieke karakter van de huidige stolp behouden blijft. Dat is ook een uitdrukkelijke 

voorwaarde. Als daaraan niet wordt voldaan kan er uiteindelijk ook geen medewerking 

worden verleend. 

 

De overige voorwaarden. 

Aan de overige voorwaarden die gesteld worden aan de afwijkingsbevoegdheid wordt voldaan. 

Zo heeft de komst van een nieuwe stolp met recreatieappartementen op de locatie Stengweg 

2/2A geen nadelige gevolgen voor de omgeving. De dichtstbijzijnde bebouwing ligt op ruim 

350 meter. Ook blijft de geplande ontwikkeling op het perceel binnen de bestemmingsgrenzen 

en het bouwvlak. De recreatieappartementen worden maximaal 70 m2 en er kom een nieuwe 

bedrijfswoning op het perceel. 

 

De uiteindelijke conclusie en het vervolg 

Het college constateert dat aan alle voorwaarden voldaan kan worden, mits de authenticiteit 

van de bestaande stolp behouden blijft. Er kan een aanvraag omgevingsvergunning worden 

ingediend. Deze aanvraag zal volledig worden getoetst en voorgelegd worden aan de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 



183 Inzet middelen Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de deelprojecten 2, 8 en 9 uit het plan “Projectplan ondersteuningsaanbod inclusief 

onderwijs” voor het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 voor bekostiging in aanmerking te 

brengen; 
2. hiervoor € 179.284,- respectievelijk € 204.734,- ten laste te brengen van het budget 

Onderwijsachterstanden uit de begroting. 

 Samenvatting 

 

De plannen voor het bestrijden van achterstanden in het onderwijs die zijn ontwikkeld samen 

met schoolbesturen en partners van de kinderopvang zijn door het college goedgekeurd. De 

plannen richten zich op peuters in voorschoolse voorzieningen en kleuters in de groepen 1 en 

2 van het basisonderwijs. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar gaat er aan taalklas in 

het basisonderwijs van start om kinderen extra taalondersteuning te geven en wordt er 

logopedische screening in de voorscholen aangeboden. Via de bibliotheek gaat er traject van 

start (Boekstartcoach) waarbij ouders worden betrokken en gestimuleerd bij de 

taalontwikkeling van hun kind. En er gelden strengere eisen voor peutervoorzieningen waar 

aan moet worden voldaan: medewerkers moeten worden bijgeschoold naar Hbo-niveau en er 

volgt een urenuitbreiding om kinderen met een VVE-indicatie de mogelijkheid te geven een 

dagdeel extra naar de kinderopvang te komen. De gemeente krijgt voor de bestrijding van 

onderwijsachterstanden financiële middelen van het Rijk vanuit GOAB  (Gemeentelijk 

Onderwijs achterstandenbeleid) 

185 Halfjaarrapportage 2021 / Advies & Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. akkoord te gaan met 

a. het afsluiten van een vijftal investeringen en de daaruit voortvloeiende vrijval 

kapitaallasten; 

b. verhoging van het krediet met € 1.500,- voor de aanschaf van de actiewagen; 

c. verhoging van het krediet met € 20.000,- voor rehabiliteren van de verharding; 

d. verlaging van de kredieten herinrichting Den Burg zuid en reconstructie fietspaden in 

verband met ontvangen subsidie van de provincie Noord-Holland van respectievelijk 

€ 68.355,- en € 1.052.287,-; 

e. verhoging krediet voor het OCT met de indexatie zijnde € 408.483,-; 

f. verhoging van het krediet Den Burg centrum met € 125.000,-. In totaliteit geeft dit 

een voordeel van € 20.744,-; 

2. akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het 

a. incidentele voordeel 2021 € 1.033.053,- ten gunste van de algemene reserve te 

brengen; 

b. incidentele nadeel € 936.678,- veroorzaakt door de Corona – pandemie ten laste te 

brengen van de algemene reserve; 

c. structurele voordeel 2021 € 105.605,- ten gunste van de algemene reserve te brengen 

en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022; 

3. kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 11.921.708,-; 

4. kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2022 – 2025; 

5. akkoord te gaan met: 

- lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 10.000,-; 

- hogere onttrekking uit de reserve transformatiekosten de Bolder van € 44.000,-; 

- onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaat de Bolder van € 29.000,-. 

6. de halfjaarrapportage 2021 vast te stellen. 



 Samenvatting 

 

De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 

2021. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. De wijziging ten opzichte van 

voorgaand jaar, is dat op advies van de Auditcommissie, de hoofdstukken beleidsmatige 

afwijkingen en financiële consequenties in een hoofdstuk zijn samengevoegd. Verder wordt er 

niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de 

planning – budget en resultaat is. Ook de Corona – pandemie heeft invloed op de 

halfjaarrapportage en per programma is een apart “kopje” Corona – pandemie opgenomen.  

 

Voor een aantal investeringen (waaronder het OCT en Den Burg centrum), wordt een 

verhoging van het krediet gevraagd. Voor het OCT betreft dit de indexering (raadsbesluit 

13 november 2018) en voor Den Burg centrum een verwacht tekort. Dit laatste was bij de 

rapportage over de grote projecten (juli jl.) nog niet bekend.  
Daarnaast zijn er een tweetal subsidies ontvangen van de provincie Noord-Holland voor de 

investeringen Den Burg zuid en de reconstructie van de fietspaden Ook worden een aantal 

investeringen afgesloten. De toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.2.  

 

Per saldo sluit de halfjaarrapportage met een incidenteel voordeel van € 96.375 en een 

structureel voordeel van € 105.605. 

De algemene reserve is ruim € 11,9 miljoen, dit is inclusief de € 0,8 miljoen die de gemeente 

heeft ontvangen in 2018 als compensatie btw zeeschepen. Ook is in de algemene reserve het 

saldo opgenomen van de programmarekening 2020 zijnde € 3,5 miljoen . 

186 Aanvullende subsidie Stichting Lokale Omroep Texel / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te extra middelen beschikbaar te stellen via de begroting 

2022 voor een aanvullende jaarlijkse subsidie van € 6.100 ingaande 2022 aan Stichting Lokale 

Omroep Texel voor de uitbreiding van hun activiteiten met een aansluiting op de MediaHub en 

de DAB+. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen extra 

middelen op de begroting 2022 beschikbaar te stellen voor Stichting Lokale Omroep Texel. De 

middelen worden bij goedkeuring via een subsidie beschikbaar gesteld zodat de omroep 

aangesloten kan worden op MediaHub en DAB+. Hiermee kunnen radio- en televisiesignalen 

digitaal aangeboden worden op verschillende platformen voor radio, televisie, internet en 

apps.  

 

De stichting draagt de publieke mediafunctie voor lokale omroeporganisaties op Texel. Via de 

mediawet worden daar verschillende eisen aan gesteld. De omroep op Texel is relatief klein 

en er zijn afgelopen jaren veel innovaties op het gebied van mediatechnologie. Om de 

stichting in staat te stellen de publieke mediafunctie in voldoende mate uit te voeren en naar 

de toekomst toe te bestendigen wordt voorgesteld een extra jaarlijks budget van € 6.100 

beschikbaar te stellen.   

179 Havenverordening Oudeschild en beleidsregels / Advies & Ondersteuning 

 

Het college stelt de raad voor om te besluiten: 

1. om de nieuwe Havenverordening Oudeschild 2021 vast te stellen onder gelijktijdige 

intrekking van de oude Havenverordening Oudeschild 2016; 

2. de ‘Nadere regels haven Oudeschild 2021’ vast te stellen onder de opschortende 

voorwaarde dat de raad de nieuwe Havenverordening Oudeschild 2021 vaststelt en onder 



gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels vergunningverlening Havenverordening 

Oudeschild 2019’; 

3. de Nadere regels bekend te maken op de daarvoor wettelijk vastgestelde wijze, op een 

zodanige wijze dat verordening en regels op hetzelfde tijdstip in werking treden; 

4. de Nadere regels tot de datum van formele inwerkingtreding te hanteren als vervangende 

beleidsregels voor de vergunningverlening in 2021 en ze als zodanig te publiceren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om de Havenverordening 

Oudeschild 2016, zoals laatstelijk gewijzigd op 20 september 2017, in te trekken en een 

nieuwe Havenverordening vast te stellen. 

 

Voorts heeft het college besloten om – vooruitlopend op het in werking treden van de nieuwe 

verordening - nadere regels vast te stellen ter vervanging van de eerder vastgestelde 

‘Beleidsregels vergunningverlening Havenverordening Oudeschild 2019’. 

Het college heeft bepaald dat deze nadere regels formeel in werking zullen treden op het 

tijdstip waarop de nieuwe Havenverordening Oudeschild van kracht wordt, maar voordien 

dienst zullen doen als vervangende beleidsregels voor de vergunningverlening in de haven. 

 

De havenverordening is eerder in 2016 en 2017 gewijzigd, maar niet integraal geactualiseerd. 

Dat gebeurt nu, met gebruikmaking van de meest recente VNG-modelverordening, aangepast 

aan de Texelse situatie. 

De nadere regels geven een regeling voor de verlening van nieuwe ligplaatsvergunningen voor 

de Oude Havens van Oudeschild, voor een nieuwe periode van vijf jaar. 

 

In de afgelopen jaren is gebleken, mede door enkele bezwaar- en beroepszaken, dat het 

beperkte aantal ligplaatsvergunningen dat in de Oude Havens beschikbaar is, tot problemen 

leidt. Voor de vergunninghouders is dat prima, maar diverse ondernemers hebben geen 

vergunning. Ook zijn er vergunninghouders die beschikken over meerdere vaartuigen. Dit leidt 

tot onnodige druk op de ligplaatsen buiten de Oude Havens. 

In de regel slaagt de havendienst erin om enkele ligplaatsen beschikbaar te houden voor dag 

ondernemers. Ondernemers die geen ligplaatsvergunning hebben weten te bemachtigen, 

kunnen daardoor toch te allen tijde hun bedrijfsvoering voortzetten door passagiers vanaf 

deze ligplaatsen aan en van boord te laten gaan. 

 

Over de verordening en de nadere regels is overleg gevoerd met de havengebruikers via het 

Texels ondernemersplatform TOP. Met hun zienswijzen is zoveel mogelijk rekening gehouden.  

Zo heeft TOP erop gewezen dat de regel dat 1 aanvrager slechts voor 1 vaartuig een 

vergunning kan krijgen, ertoe leidt dat een bedrijf dat al langere tijd voor 2 vaartuigen een 

vergunning heeft ernstig zou worden gedupeerd. In de regels is daarvoor een voorziening 

getroffen die het mogelijk maakt om een uitzondering te maken voor bestaande situaties. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 17 augustus 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


