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Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 3 van de vergadering van 18 januari 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

7 Beleidsregels BBZ en nalevingsonderzoek Tozo / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de ‘Beleidsregels besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2020 (Bbz 2004) 

Gemeente Texel’ vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020; 

2. de ‘Beleidsregels Naleving Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (Tozo) gemeente Texel’ vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 

1 maart 2020. 

 Samenvatting 

 

Inwoners die vanuit de uitkering een bedrijf willen starten, ondernemers die tijdelijk 

financiële moeilijkheden hebben of hun bedrijf moeten beëindigen kunnen ondersteuning 

krijgen vanuit de BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Deze ondersteuning kan 

bestaan uit tijdelijk inkomen (als gift of als lening), begeleiding en/of bedrijfskrediet. 

Namens de gemeente voert Haltewerk dit uit voor Texelse inwoners. Ter ondersteuning van 

deze uitvoering heeft het college de beleidsregels BBZ vastgesteld. Daarin is onder andere 

beschreven wie voor de BBZ in aanmerking komt, welke voorwaarden er zijn voor een 

bedrijfskrediet en waaruit een levensvatbaarheidsonderzoek voor een onderneming bestaat.  

 

In de Corona-crisis is de Tozo tijdelijk in de plaats gekomen van de BBZ. Deze werd ook door 

Haltewerk uitgevoerd. Hoewel in elke processtap controles werden uitgevoerd, om ervoor te 

zorgen dat het de Tozo-uitkering alleen terecht kwam bij iedereen die er ook recht op had, 

staat de komende tijd nog in het teken van de nacontrole. Voor de nacontrole van de Tozo 

zijn eveneens beleidsregels vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke manier deze controle 

wordt uitgevoerd. 

28 Aanstelling eilanddichter 2022-2023 / Beleid  

 

Het college besluit: 

1. Fiet van Beek op 27 januari 2022 te benoemen tot eilanddichter van de gemeente Texel 

voor een periode van 2 jaar. De periode loopt tot Nationale Gedichtendag 25 januari 2024; 



2. een overeenkomst met Fiet van Beek af te sluiten over de wijze waarop de rol van 

eilanddichter in deze periode wordt ingevuld. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Fiet van Beek, woonachtig te 

De Waal, te benoemen tot eilanddichter van 27 januari 2022 voor een periode van twee jaar. 

De nieuwe eilanddichter ontvangt de zilveren broche. Deze broche is eigendom van de 

gemeente Texel en wordt door de eilanddichter gedragen wanneer die de functie vervult. 

Voor de uitvoering van de functie wordt een overeenkomst afgesloten tussen  

gemeente en eilanddichter.  

 

Volgens de overeenkomst loopt de termijn van eilanddichter Roop op 27 januari 2022 af. Roop 

heeft aangegeven het stokje graag over te dragen aan een nieuwe kandidaat. Naar aanleiding 

van een oproep in de krant hebben zich drie geïnteresseerden aangemeld voor de functie. Alle 

drie kandidaten zijn vervolgens uitgenodigd om in een gesprek met een speciale 

selectiecommissie nader kennis te maken en hun dichtkunsten te tonen en motivatie te 

onderbouwen. De commissie heeft Fiet geselecteerd om voor te dragen als opvolger van Roop 

in de functie van eilanddichter van Texel. 

 

De speciale commissie bestond uit Maaike Vonk (KopGroep Bibliotheken), Gerard Timmerman 

(lokale media) en Willem Broens (Texelse dichter). Namens de gemeente waren wethouder 

Remko van de Belt en beleidsmedewerker Margriet van Beek bij de gesprekken aanwezig 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 1 februari 2022 

 

De secretaris, De voorzitter, 


