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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 34 van de vergadering van 24 augustus 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

201 Beslissing bezwaarschriften weigeren omgevingsvergunning reclameborden Boodtlaan / 
VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaarschrift ten aanzien van Villapark De Koog niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaarschrift en aanzien van Camping De Shelter ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren en het besluit tot het weigeren van de omgevingsvergunning ongewijzigd in 

stand te houden. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een besluit genomen op twee bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het 

weigeren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee reclameborden aan de 

Boodtlaan. Eén bezwaar, dat betrekking heeft op een bord bij de ingang van Villapark De 

Koog, is niet-ontvankelijk verklaard. Het andere bezwaar heeft betrekking op een bord bij de 

ingang van Camping De Shelter en dat is ontvankelijk en ongegrond verklaard. 

 

Beide reclameborden, door verzoeker aangeduid als ‘welkomstborden’, werden zonder 

vergunning geplaatst.  

Nadat er handhavend was opgetreden en een last onder dwangsom was opgelegd, werden de 

vereiste omgevingsvergunningen aangevraagd. In de beide gevallen werd de vergunning 

geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan en strijd met redelijke eisen van welstand. 

Tegen de besluiten werden bezwaren ingediend die gevoegd zijn behandeld door de 

commissie Bezwaarschriften. 

 

Het bord bij Villapark De Koog was gesitueerd op gemeentegrond. De gemeente heeft geen  

(privaatrechtelijke) toestemming gegeven. Om die reden concludeert de commissie dat de 

aanvraag niet in behandeling had moeten worden genomen. Wanneer duidelijk is dat het 

bouwplan niet kan worden verwezenlijkt, omdat de toestemming ontbreekt, is de aanvrager 

van de vergunning geen belanghebbende.  

De commissie concludeert daarom dat het bezwaarschrift nu niet-ontvankelijk moet worden 



verklaard. Dit advies neemt het college over. 

 

Het bord bij De Shelter was gesitueerd op grond van Staatsbosbeheer. Daarvoor is wel 

toestemming gegeven.  

De commissie concludeert dat het besluit om de vergunning niet te verlenen terecht is 

genomen. Het bord is een bouwwerk en een bord op die plek is in strijd met het 

bestemmingsplan. Het college heeft goed gemotiveerd waarom niet wordt meegewerkt aan 

een afwijking van het bestemmingsplan. Het bord is uit oogpunt van landschap, stedenbouw 

en verkeersveiligheid in strijd met de goede ruimtelijke ordening.  

Bovendien past het niet in het kwaliteitsbeeld voor Texel. Het advies van de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit over de welstandsbeoordeling kan worden overgenomen. Conclusie is 

dat het bord ook in strijd is met redelijke eisen van welstand. Het bezwaar is ongegrond en de 

vergunning blijft geweigerd. 

 

De borden zijn inmiddels verwijderd. 

202 Cultureel noodfonds 2021 / Beleid 

 

Het college besluit het overblijvend deel van de rijksbijdrage á € 69.000 die is ingezet voor de 

ondersteuningsregeling ‘Eenmalige bijdrage culturele ondernemers’, na 1 oktober 2021 in te 

zetten voor cofinanciering van de tweede en eventueel derde provinciale ondersteuning van 

de lokale culturele instellingen. 

 Samenvatting 

 

Het college stelt een bijdrage van € 27.560 ter beschikking als cofinanciering van de tweede 

provinciale ondersteuningsbijdrage aan Museum Kaap Skil voor het door corona opgelopen 

netto tekort over het eerste half jaar van 2021. Deze cofinanciering wordt bekostigd uit de 

rijksbijdrage ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Deze rijksbijdrage is 

eerst ingezet voor de ‘Eenmalige bijdrage culturele ondernemers’, een regeling die tot 

1 oktober 2021 loopt. De verwachting is dat zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van deze 

regeling en dat een substantieel deel overblijft. Dit deel wordt opnieuw ingezet voor de 

Texelse culturele sector als cofinanciering van de tweede en eventueel derde 

ondersteuningsregeling van de provincie Noord-Holland. 

203 Voornemen tot bestuurlijke fusie Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk / Beleid 

 

Het college besluit gelet op artikel 64b, lid 2 sub j WPO positief te adviseren over de 

voorgenomen bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk. 

 Samenvatting 

 

Het college adviseert positief over de voorgenomen bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij 

en Stichting Kopwerk per 1 januari 2022. 

 

Op basis van artikel 64b lid 2 sub j. WPO is in het kader van de voor een bestuurlijke fusie 

verplichte fusie effectrapportage het advies van burgemeester en wethouders van de 

betrokken gemeenten (alle gemeenten waar Stichting Schooltij en/of Stichting Kopwerk actief 

zijn) vereist over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie. Het betreft hier een advies dat 

B&W moeten uitbrengen vanuit hun verantwoordelijkheid als lokale overheid voor het 

voorzieningenaanbod, in casu in de gemeente Texel. 

 

Hierbij is overwogen: 

• dat de maatschappelijke impact van de voorgenomen bestuurlijke fusie op Texel beperkt 

is, mede gegeven de reeds bestaande personele unie tussen Stichting Kopwerk en 



Stichting Schooltij; 

• dat uit informatie van stichting Schooltij en Stichting Kopwerk blijkt dat de voorgenomen 

bestuurlijke fusie geen effecten heeft op de spreiding en bereikbaarheid van 

voorzieningen op Texel; 

• dat de voorgenomen bestuurlijke fusie geen effecten heeft voor de onderwijshuisvesting, 

het leerlingenvervoer of de lokale educatieve agenda en het lokaal educatief overleg op 

Texel. 

•  

Om die reden adviseert het college vanuit de verantwoordelijkheid als lokale overheid positief 

ten aanzien van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Kopwerk en Stichting 

Schooltij. Dit advies kan door Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk worden betrokken bij 

het verkrijgen van ministeriële goedkeuring in het kader van de fusietoets. Dit besluit wordt 

nu ten behoeve van de voortgang van het fusieproces genomen. 

 

Aan bovenstaand advies kunnen door Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk géén rechten of 

verwachtingen worden ontleend ten aanzien van standpuntbepaling van de gemeenteraad als 

eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs. Voor de bestuurlijke fusie is 

instemming nodig van de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de gemeenteraad hierover 

in december 2021 geadviseerd. 

 

Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk werken sinds 2013 nauw samen, gericht op 

bestuurlijke fusie. Sinds 2016 bestaat er een personele unie tussen Stichting Schooltij en 

Stichting Kopwerk. 

205 Herzien bedrag aanvullende subsidie Stichting Lokale Omroep Texel / Beleid 

 

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

begroting 2022 voor een aanvullende jaarlijkse subsidie van € 8.446 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 op 13 juli 2021 besloten de raad voor te 

stellen extra middelen op de begroting 2022 beschikbaar te stellen voor Stichting Lokale 

Omroep Texel. Daags na deze besluitvorming werd bekend dat de Stichting Nederlandse 

Lokale Publieke Omroepen haar tarieven voor de aansluiting op de MediaHub heeft verhoogd. 

De Stichting Lokale Omroep Texel heeft daarom een aanvullende subsidie van € 8.446 nodig 

om de gevraagde aansluitingen op de MediaHub en de DAB+ te kunnen realiseren. Het college 

heeft daarom besloten het bedrag, wat zij hiervoor door de raad op de begroting 2022 

beschikbaar willen laten stellen, hier op aan te passen. 

 

De middelen worden bij goedkeuring door de raad 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 € 8.446 

beschikbaar te stellen.   



206 Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 

2023’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. kennis te nemen van het positieve advies van de cliëntadviesraad ten aanzien van de 

transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en ter informatie mee te sturen naar de 

gemeenteraad. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023’ 

vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af en zijn de achttien 

Noord-Holland Noord (NHN) gemeenten het verwervingstraject gestart voor de inrichting van 

JeugdzorgPlus in de periode na 2023. In voorliggende transformatievisie stellen wij met elkaar 

vast hoe wij JeugdzorgPlus zien in NHN, dat een gecontroleerde afbouw nodig is omwille van 

de jeugdigen en dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor gemeenten en andere 

betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen. De gemeenteraad wordt  

gevraagd deze transformatievisie vast te stellen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 7 september 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


