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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 39 van de vergadering van 28 september 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

229 Aanpassing toetsingstabel bij Nadere regels haven Oudeschild / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. de als bijlage 2 bij de ‘Nadere regels haven Oudeschild 2021’ gevoegde toetsingstabel 

gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat deze in de plaats komt van de eerder 

vastgestelde bijlage 2; 

2. te bepalen dat de bijlage 2 met terugwerkende kracht in werking treedt op de datum van 

inwerkingtreding van de Havenverordening.  

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om de bijlage 2 bij de Nadere regels haven Oudeschild 2021 te 

wijzigen en aan te vullen.  

De bijlage 2 bevat de toetsingscriteria die de volgorde van behandeling van 

vergunningaanvragen bepalen. De wijzigingen hebben tot doel om de criteria concreter en 

duidelijker te maken. 

231 Aangaan bruikleenovereenkomst tuinornamenten en Romeinse Kop, Brakestein / Beleid 

 

Het college besluit de bruikleenovereenkomst tuinornamenten en Romeinse Kop met 

zaaknummer 2933979 te bekrachtigen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om de tuinornamenten Neptunus, Ceres en de zonnewijzerconsole 

weer terug te brengen naar de tuin van Brakestein, waar ze oorspronkelijk hebben gestaan. 

Ook de Romeinse Kop krijgt daar een plek. In 1981 hebben de toenmalige eigenaren van 

Brakestein de beelden blijvend om niet aan de gemeente afgestaan. In de overeenkomst 

daarvoor is geregeld dat de gemeente de verplichting heeft om de  

beelden weer in bruikleen af te staan op het moment dat de buitenplaats Brakestein in ere 

wordt hersteld. En dat is nu het geval.  

De gemeente is dan ook verheugd om deze beelden in bruikleen te geven, zodat deze op hun 

voormalige locatie in de historische tuin van Brakestein tentoongesteld kunnen worden. 



232 Aanbieding jaarverslag STIFT 2020 ter kennis name / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. het jaarverslag 2020 van STIFT voor kennisgeving aan te nemen; 

2. de gemeenteraad via een RIB het jaarverslag door te zenden. 

 Samenvatting 

 

Het bestuur van STIFT biedt haar jaarverslag 2020 aan. Het is vastgesteld door het STIFT-

bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Stift is een zelfstandige instelling. Daarom kan de gemeente het jaarverslag voor kennisgeving 

aannemen. 

 

Het verslag ziet er goed uit. Het voldoet aan de overeenkomst, waarin is aangegeven dat 

projecten aan de Investeringsstrategie moet voldoen. En waarin is opgenomen dat de 

overheadkosten laag moeten blijven. 

 

Het jaarverslag wordt via een RIB doorgezonden naar de gemeenteraad (concept bijgevoegd). 

 

Het bestuur en de Raad van Toezicht worden schriftelijk bedankt voor haar werkzaamheden in 

2020 en de goede financiële resultaten (concept bijgevoegd). 

Er werden 26 aanvragen ingediend: 

- 20 gehonoreerd 

- 4 afgewezen 

- 1 nog in behandeling 

- 1 ingetrokken. 

 

STIFT ontving € 480.000,= van de gemeente.  

De operationele kosten waren € 9.862,=; de overige kosten waren € 6.944,= (inclusief 

accountantskosten).  

Er was € 463.000,= beschikbaar voor investeringen.  

Er werd voor € 409.108 aangevraagd.  

Er is voor € 280.393,= toegekend. 

237 Uitvoeringsprogramma bij Programmaplan Waddeneilanden / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de oplegnotitie van de Stuurgroep van het Programma 

Waddeneilanden en de bijlagen (uitvoeringsprogramma en oplegnotitie-matrix); 

2. een bestuurlijk trekker (voor de stuurgroep en 1 programmalijn) aan te wijzen en de 

matrix ten behoeve van de samenstelling van de stuurgroep ingevuld te retourneren voor 

8 oktober 2021. 

 Samenvatting 

 

De Stuurgroep van het Programma Waddeneilanden biedt de colleges van de Waddeneilanden 

het eerste Uitvoeringsprogramma van het Programma Waddeneilanden aan. Hierin worden 

alle inspanningen per programmalijn genoemd die vanuit de werkgroepen zijn aangeleverd. In 

de oplegnotitie wordt het verdere proces en de planning nader toegelicht. Op dinsdag 5 

oktober hebben alle colleges de gelegenheid om het Uitvoeringsprogramma en begeleidende 

stukken eerst beeldvormend te bespreken. Daarna volgt er nog een collegeronde 19 oktober 

waarin de wensen en bedenkingen over het uitvoeringsprogramma kunnen worden besproken 

en uiteindelijk op die dag ook moeten worden meegegeven aan de stuurgroep. 

 



In het college van 5 oktober wordt gevraagd een matrix (deadline 8 oktober) in te vullen 

waarin de voorkeur van het college wordt aangegeven voor één vertegenwoordiger en 

bestuurlijk trekker voor een bepaald programmalijn in de stuurgroep nieuwe stijl. Ook zal er 

voor elke programmalijn een bestuurlijk contactpersoon moeten worden ingevuld zodat de 

bestuurlijk trekker van de desbetreffende programmalijn contact kan hebben met zijn/haar 

collega’s. Uiteindelijk is de intentie om van elk eiland één bestuurlijk trekker voor een 

programmalijn aan te wijzen die ook deelneemt in de stuurgroep nieuwe stijl. Op 21 oktober 

beslist het AB over de definitieve samenstelling van de stuurgroep nieuwe stijl. 

233 Begroting 2022 Leer- Werkbedrijf De Bolder / De Bolder 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de begroting 2022 van Leer-werkbedrijf De Bolder vast te stellen. 

2. het tekort bij de programmabegroting 2022 zijnde € 134.400:  

a. Te dekken voor het jaar 2022 € 78.800 uit de egalisatiereserve De Bolder; 

b. het restant zijnde € 55.600 te dekken door een incidentele bijdrage uit de Algemene 

reserve van de gemeente Texel; 

c. bij de perspectiefnota 2023 en/of via een separaat voorstel zal De Bolder komen met 

toekomstvisie voor Leer-werkbedrijf De Bolder daarin opgenomen een financieel 

meerjarenperspectief; 

3. de begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder op te nemen in de gemeentelijke begroting 

via de reguliere begrotingsprocedure. 

 Samenvatting 

 

De begroting 2022 van De Bolder is voor het eerst in zijn bestaan niet sluitend. De kentering in 

bezetting en productiviteit krijgt nu echt tastbare consequenties. Om het ontstane tekort van 

€134.500 op te vangen stellen we voor 2022 voor om € 78.800 te dekken uit de 

egalisatiereserve van De Bolder en voor het resterende tekort ad € 55.600 een beroep te doen 

op de algemene reserve van de gemeente Texel. Bij ongewijzigd beleid lopen de tekorten in 

de komende jaren hoog op. De dynamiek en ondernemingsopdracht van De Bolder, de 

verantwoordelijkheidsvraagstukken, de financiële kansen en bedreigingen vereisen een 

duidelijke (bestuurlijke) langetermijnvisie op de toekomst van De Bolder (binnen de bredere 

context van het Sociale Domein op Texel). Deze wordt tegelijkertijd met de visieontwikkeling 

Sociaal Domein in december 2021 in de raad besproken. 

234 Financiële verordening gemeente Texel 2021 vaststellen / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de financiële verordening gemeente Texel 2021 

vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

De financiële verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en 

controle wordt voldaan. Door kaders te stellen in de financiële verordening kunnen raad en 

college aanvullende afspraken maken over het begrotingsproces, de invulling van het 

budgetrecht van de raad en de verantwoording daarover. Volgens afspraak wordt de 

financiële verordening vierjaarlijks aangepast.  

De belangrijkste aanpassingen betreffen naast een aantal technische aanpassingen, de 

aanpassingen die gedaan zijn op advies van de rekenkamer, naar aanleiding van de rapportage 

over de grote project en grondexploitaties. Ook zijn de afschrijvingstermijnen aangepast aan 

de levensduur van de investeringen 

235 Programmabegroting 2022 / Advies en Ondersteuning 

 Het college besluit de raad voor te stellen: 



1. om de begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen; 

2. hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 19 nieuwe 

voorstellen opgenomen zijn, waarvan negen alleen structurele consequenties hebben, 

7 voorstellen met incidentele consequenties en drie voorstellen met incidentele en 

structurele consequenties. Incidenteel totaal € 242.500 en structureel € 304.446; 

3. hoofdstuk  5 nieuwe investeringen 2022 vast te stellen en de daarmee structureel 

samenhangende lasten van € 175.208; 

4. hoofdstuk  5 vervangingsinvesteringen 2022 van €326.000 vast te stellen, welke binnen de 

beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven; 

5. de overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen; 

6. hoofdstuk  6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen; 

7. het canon percentage 3,5% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen; 

8. de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2022 – 2025, jaarschijf 2022 vast te stellen 

en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen;  

9. het incidentele overschot van de programmabegroting 2022 te storten in de Algemene 

reserve; 

10. hoofdstuk 8 overheveling budgetten, om het restant van de genoemde budgetten over te 

hevelen naar het jaar 2022;  

a. om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 1,6% met uitzondering van 

parkeerbelastingen 

b. Leges rij- en reisdocumenten 

De wettelijke voorgeschreven tarieven zijn nog niet bekend. Hierover zal uiterlijk in 

de raad december een voorstel volgen. Aanpassing aan het wettelijk maximum is 

hierbij het uitgangspunt; 

c. Onroerende zaakbelasting 

Het tarief van de onroerende zaakbelasting wordt dusdanig aangepast dat de 

opbrengst met 1,6% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog 

worden berekend op basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed en 

zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden; 

d. Reclamebelasting  

Het tarief van de reclamebelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 

1,6% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op 

basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed  en zullen uiterlijk in 

december aan de raad worden aangeboden: 

e. Rioolrechten 

De rioolrechten stijgen, in het kader van de kostendekkendheid op basis van het 

vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022 (1,6% plus € 2,--) naar  € 293,72;       

f. Afvalstoffenheffing 

g. De afvalstoffenheffing daalt in het kader van de kostendekkendheid, voor 

eenpersoonshuishouden van € 206,33  naar € 206,18  per aansluiting en voor 

meerpersoonshuishoudens van € 332,45 naar € 332,22. Voor recreatiewoningen van € 

259,47 naar € 259,29. Dit is inclusief de trendmatige verhoging, de milieubelasting 

van het rijk op brandbaar afval en de kosten als gevolg van de 

dienstverleningsovereenkomst met de NV huisvuilcentrale. 

 Samenvatting 

 

Door de gemeenteraad is op 16 juni 2021 de perspectiefnota 2022 behandeld. Door de 

gemeenteraad is besloten dat dit de kaders zijn voor de uitwerking van de 

programmabegroting 2022. Op 16 juni heeft de gemeenteraad wel de toeristenbelasting 

tarieven vastgesteld voor 2022 en 2023. De financiële consequenties hiervan zijn meegenomen 

in de programmabegroting.   



 

Meerjarenbeeld 

De programmabegroting sluit met een positief meerjarenbeeld, alle jaarschijven sluiten 

positief. Het positieve beeld is voornamelijk ontstaan door de herijking van het 

gemeentefonds waarbij in voorgaande jaren uitgegaan is van een negatief effect, dit nu een 

positief effect heeft. Een aantal projecten zijn nog niet meegenomen. Alleen besluitvorming 

tot en met september is meegenomen in dit meerjarenbeeld.  Het college stelt voor om het 

begrotingsoverschot incidenteel te storten in de algemene reserve. 

236 Archeologische verwachtingskaart Waddenzee Texel /  

 

Het college besluit de raad voor te stellen de Archeologische verwachtingskaart Waddenzee 

Texel 2021 vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

In de Erfgoednota Texel is de Reede 2017 is vastgesteld dat er een archeologische 

waardenkaart van de Waddenzee moet worden gemaakt door het opbouwen en actueel 

houden van een inventarisatiekaart en database van de Texelse waterbodem. Archeologie 

West-Friesland heeft afgelopen jaren alle archeologische meldingen en vondsten van de 

afgelopen decennia in de Texelse Waddenzee in kaart gebracht. Leden van de Duikclub Texel 

hebben deze gegevens in sitú gecontroleerd. Samen met dieptemetingen en 

stromingsmodellen voor ontzanding en afzetting van sediment heeft dit geleid tot de 

voorliggende archeologische verwachtingskaart van de Texelse Waddenzee ten aanzien van 

Texels maritiem erfgoed. Deze kaart maakt duidelijk welke delen van de Waddenzee 

kwetsbaar zijn voor bodemingrepen zoals schelpenwinning en mosselzaadinvanginstallaties 

(mzi’s), en welke delen dat niet zijn. 

228 Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 vast te stellen; 

2. te bepalen dat de Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 in werking 

treedt op de achtste dag na publicatie in het Gemeenteblad; 

3. het college via de nota reserves en voorzieningen te mandateren om uitgaven te doen ten 

laste van de bestemmingsreserve ten behoeve van de uitvoering van de 

Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021; 

4. het college te verzoeken de regeling na 5 jaar te evalueren en hier middels een 

raadsinformatiebrief verslag over uit te brengen. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad voor te 

stellen om de Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 vast te stellen. Met 

deze regeling wordt vastgelegd dat bij de bouw van gemeentelijke gebouwen of 

(bouw)werken een percentage van de bouwkosten beschikbaar wordt gesteld voor kunst in de 

openbare ruimte. Te denken valt aan een kunstwerk bij de nieuwbouw van het 

cultuurcentrum, maar ook bijvoorbeeld bij een grote verbouwing van een school of het 

zwembad of bij de aanleg van een nieuw fietspad.  

 

De gemeente Texel wil een breed publiek (inwoner en bezoeker) in aanraking brengen met 

kunst. Kunst kan problemen, maar ook kansen en inzichten van maatschappelijke zaken 

blootleggen, bediscussiëren of verleggen. Het kan verrassend, confronterend, fascinerend, 

ontroerend of gewoon mooi zijn om naar te kijken.  

 



Sinds de jaren tachtig hanteert de gemeente Texel de gedragslijn – overigens niet consequent 

– om bij eigen (bouw)projecten geld beschikbaar te stellen voor kunst in de openbare ruimte. 

De Percentageregeling maakt die gedragslijn inzichtelijk, structureel en consequent.  

 

Alleen bij gebouwen of bouwwerken waarbij de (ver)bouwkosten € 250.000 of meer zijn, 

wordt op grond van deze regeling een bedrag voor een kunstwerk beschikbaar gesteld. Bij 

werken geldt alleen de initiële aanleg waarbij de kosten € 400.000 of meer zijn. Er is gekozen 

om wegwerkzaamheden, zoals herbestrating, een nieuwe asfaltlaag of vervanging van 

riolering, buiten de regeling te houden. Deze werkzaamheden komen vaak voor, de kosten 

zijn hoog en zijn van weinig sentimentele waarde. Elke keer een kunstwerk hiervoor 

realiseren zou enorm veel extra werk en kosten opleveren. Bovendien staat bij de regeling 

niet kwantiteit, maar kwaliteit met toegevoegde waarde voorop.  

 

Het bedrag dat volgens de regeling voor een kunstwerk beschikbaar wordt gesteld, wordt 

volgens een staffelmethode opgebouwd en gerekend over de bouwkosten; 2% over de eerste 

€ 250.000, dan 1% tot en met € 1.000.000 en daarboven geldt 0,5%. De Adviescommissie 

Cultuurbeleid adviseert het college over de kaders, inhoud en invulling van de kunstopdracht, 

die volgens de geldende inkoop- en aanbestedingsregels zal worden verstrekt. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 12 oktober 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


