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Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 38 van de vergadering van 21 september 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

224 Beslissing op bezwaar inzake terugvordering bijstand / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. een bezwaarschrift tegen het besluit van 22 april 2021 om onterecht ontvangen bijstand 

terug te vorderen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren; 

2. het besluit van 22 april 2021 te herroepen voor zover het de hoogte van de terugvordering 

betreft; 

3. het terug te vorderen bedrag vast te stellen op € 2.083,47 netto / € 2.816,47 bruto. 

 Samenvatting 

 

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

onterecht ontvangen bijstand terug te vorderen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. 

Het terug te vorderen bedrag is naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 2.083,47 netto 

/ € 2.816,47 bruto. 

 

Betrokkene ontving een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Medio 2020 kwam 

aan het licht dat betrokkene van 26 maart 2019 tot 11 augustus 2020 een bedrijf op haar 

naam had staan. Hiervan was door betrokkene in strijd met de inlichtingenplicht geen melding 

gemaakt bij het Sociaal Team. Na onderzoek is besloten bijstand terug te vorderen voor een 

bedrag van € 2.731,63 netto / . Dit bedrag was gebaseerd op privéopnamen uit het bedrijf die 

ten goede zijn gekomen aan betrokkene. 

 

In bezwaar heeft betrokkene aangetoond dat één van de meegetelde privéopnamen niet voor 

haar rekening behoorde te komen. Daarop heeft het college besloten het terug te vorderen 

bedrag naar beneden bij te stellen. 

225 Beslissing bezwaarschrift omgevingsvergunning woning Ongeren / VTH 

 

Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, en het besluit 

tot het verlenen van de omgevingsvergunning ongewijzigd in stand te houden. 



 Samenvatting 

 

Het college heeft een bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaard dat was ingediend 

tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfswoning 

op een perceel aan Ongeren in Den Burg. De woning wordt met de vergunning uitgebreid van 

de verdieping naar de begane grond. De omgevingsvergunning blijft ongewijzigd in stand. Het 

advies van de commissie Bezwaarschriften wordt overgenomen. 

 

In het bezwaar is aangevoerd dat de woning illegaal is. Voor de woning zou namelijk nooit een 

vergunning zijn verleend. Verder wordt in het bezwaar gesteld dat het ter plaatse ge-

exploiteerde hondenpension in strijd is met het bestemmingsplan en de woning in strijd is met 

het Bouwbesluit. De uitkomst van een eerdere handhavingsprocedure over de woning is 

geweest dat die woning is vergund en nu als tweede bedrijfswoning op het perceel moet 

worden beschouwd. Hierover loopt nog een beroep bij de rechtbank. Niet bekend is wanneer 

dit wordt behandeld. In deze procedure voor uitbreiding van de woning is opnieuw de 

conclusie dat de woning legaal is en dat de aanvraag voor uitbreiding voldoet aan de regels 

van het bestemmingsplan. Een hondenpension is in overeenstemming met het 

bestemmingsplan. De stelling dat de woning niet in overeenstemming is met het Bouwbesluit 

is niet onderbouwd. Uit de toetsing van de aanvraag is dat ook niet aannemelijk geworden. Er 

is sprake van een gebonden beschikking, zodat de vergunning verleend moest worden. Die 

conclusie van het college wordt onderschreven door de commissie 

226 Verlenging BCF Stichting Texels Museum 2022 / Beleid  

 

Het college besluit de bestaande BCF met Stichting Texels Museum met nog een jaar te 

verlengen. 

 Samenvatting 

 

De bestaande beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) met Stichting Texels Museum wordt 

nogmaals met een jaar verlengd. Dat betekent dat de bestaande afspraken nog een jaar 

gelden. Dit uitstel om tot nieuwe afspraken te komen, is nodig om nieuwe onderdelen in de 

BCF verder uit te kunnen werken en door te ontwikkelen. 

227 Grondaankoop voor wegreconstructie Postweg / Beleid 

 

Het college besluit  de koopovereenkomst met zaaknummer 3040794 te bekrachtigen voor de 

aankoop van circa 214m² grond aan de Postweg. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft voor de wegreconstructie van de Postweg grond aangekocht.  

 

Door de aankoop van deze grond aan de Postweg wordt bijgedragen aan het meest optimale 

en veilige wegtracé, zodat daar middengeleiders op de weg kunnen worden aangebracht. 

Dit is één van de grondaankopen, die nodig is om het tracé van de Postweg - tussen de 

Ruigendijk tot aan de Slufterweg - volgens het actuele ontwerp te kunnen uitvoeren. 

De gemeente is de eigenaar van de grond erkentelijk voor de medewerking aan de verkoop 

van de grond, omdat dit een bijdrage levert aan het vergroten van de verkeersveiligheid. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 5 oktober 2021 

 

De secretaris, De voorzitter, 


