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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 40 van de vergadering van 5 oktober 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

239 Beslissen op een bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek / 
VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren ten aanzien van het afwijzen van handhaving van 

de aangelegde oppervlakteverhardingen en het bestreden besluit op dit onderdeel te 

herroepen door alsnog een last onder dwangsom op te leggen om de 

oppervlakteverhardingen te verwijderen; 

3. de overtreder de kans te geven een vergunning aan te vragen voor de opkweekkassen; 

4. de overtreder de kans te geven een vergunning aan te vragen voor het wijzigen van de 

kavelstructuur; 

5. de overtreder de kans te geven een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een 

hekwerk; 

6. het bezwaarschrift op de overige punten ongegrond te verklaren het bestreden besluit op 

die punten ongewijzigd in stand te laten. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een verzoek tot handhaving afgewezen. Dit verzoek is gericht tegen het 

gebruik en de inrichting van een perceel ten noorden van Den Hoorn. Er is bezwaar gemaakt 

tegen deze afwijzing. Volgens bezwaarmakers is er wel degelijk sprake van een overtreding. 

Het college heeft besloten dit bezwaar gegrond te verklaren. Er wordt een last onder 

dwangsom opgelegd om de overtreding te beëindigen.  

 

Het betreffende perceel heeft een agrarische bestemming. Op dit moment wordt het gebruikt 

om een horecagelegenheid in de buurt te voorzien van verse producten. De 

horecaondernemer heeft het perceel hiervoor ingericht. Deze inrichting bestaat onder andere 

uit het aanbrengen van een verharding en het plaatsen van opkweekkassen. Een vergunning 

voor de verharding is recent geweigerd. Die overtreding valt dus niet te legaliseren.  

 



Er is nog geen onderzoek gedaan of de opkweekkassen gelegaliseerd kunnen worden. De 

overtreder krijgt vier weken de tijd om een omgevingsvergunning aan te vragen. Doet deze 

dit niet of wordt de vergunning geweigerd dan zal ook handhavend worden opgetreden tegen 

de opkweekkassen.  

 

Door het aanleggen van de moestuin is de kavelstructuur gewijzigd. Omdat het perceel valt 

binnen het beschermde dorpsgezicht van Den Hoorn is ook hiervoor een vergunning nodig. De 

ondernemer krijgt de kans de benodigde vergunning aan te vragen. Indien deze niet verleend 

kan worden zal ook tegen deze overtreding handhavend worden opgetreden. 

230 Beslissing inzake verzoek opheffen lastgeving reclameborden van een 
recreatieonderneming / VTH 

 Het college besluit een verzoek tot opheffing van een lastgeving in te willigen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een verzoek van een recreatieonderneming tot het stoppen van een 

handhavingstraject ingewilligd. 

 

In augustus 2020 werd een recreatieonderneming gewaarschuwd dat de door deze 

onderneming geplaatste borden in strijd zijn met de geldende regelgeving. Het college heef 

de onderneming toen voorgesteld om een vergunning aan te vragen. Omdat de onderneming 

hier niet adequaat op reageerde is een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat de 

onderneming de borden moet verwijderen voor een bepaalde datum; anders moet zij een 

dwangsom betalen. 

 

Na de last onder dwangsom heeft de onderneming verzocht om toch een vergunningentraject 

te mogen doorlopen. Omdat er altijd een vergunning mag worden aangevraagd heeft het 

college hiermee ingestemd. Het zou niet doelmatig zijn borden te laten verwijderen die 

eventueel vergund kunnen worden. 

 

De vergunningen van de borden zijn, conform het advies van de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit, geweigerd. De onderneming heeft bezwaar gemaakt tegen deze weigering. Dit 

bezwaar heeft er niet toe geleid dat er een ander besluit is genomen. De benodigde 

vergunningen ontbreken. 

 

Inmiddels zijn de dwangsommen ook verbeurd. Dit betekent dat de onderneming deze 

dwangsommen moet betalen. Omdat er vele andere ondernemingen op Texel zijn die ook 

borden hebben geplaatst heeft de onderneming het college verzocht om intrekking van de 

lastgeving. Dit omdat er ook bij andere borden niet handhavend wordt opgetreden. 

 

Het college heeft besloten dit verzoek in te willigen en de lasten onder dwangsom in te 

trekken. Het college acht een gelijk speelveld voor ondernemingen van wezenlijk belang. De 

verrommeling van het landschap door reclameborden kan beter projectmatig worden 

aangepakt. Bij het jaarplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 zal hierover worden 

besloten.  

 

Omdat de lastgeving is ingetrokken hoeven de verbeurde dwangsommen niet betaald te 

worden. Hiermee wijkt het college af van de “Beleidsregels juridische handhaving van de 

gemeente Texel”. In deze beleidsregels staat dat nooit van invordering zal worden afgezien 

als de overtreding niet ongedaan is gemaakt. 



240 Ontwerp bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied ter visie leggen / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Tweede Reparatieplan 

Buitengebied, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) 

bestand NL.IMRO.0448.BUI2021BP0004-on01 en deze ter inzage te leggen. 

 Samenvatting 

 

Voor het buitengebied van Texel is in 2013 het bestemmingsplan en in 2018 het reparatieplan 

vastgesteld. Inmiddels is een aantal fouten in het plan geconstateerd, zijn er gerechtelijke 

uitspraken geweest en staan er in de vastgestelde Strandnota 2019 een aantal aspecten die in 

het bestemmingsplan moeten worden verwerkt.  

Dit reparatieplan bevat dus geen nieuw beleid.  

 

De aanpassingen op de verbeelding betreffen de volgende locaties:  

1. nabij de Sommeltjesberg in De Waal worden archeologische dubbelbestemmingen 

opgenomen;  

2. ten noorden van Paal 17 wordt na de eerste strandopgang de seizoensbebouwing 

(strandhuisjes en watersportaccommodaties) nu ook in het bestemmingsplan mogelijk 

gemaakt;  

3. bij de parkeerplaats van Paal 15 wordt de opslag van strandhuisjes etc. niet meer 

mogelijk gemaakt in het plan. Dat is conform de feitelijke situatie.; 

4. om de woning aan de Postweg 187 wordt in plaats van de sportbestemming voor de 

golfbaan de bestemming ‘Tuin’ opgenomen; 

5. op de Mosselweg 4 wordt de schapenboet, die een aantal jaren geleden is teruggebouwd, 

bestemd; 

6. het recreatieve opstal op de Postweg 27 wordt op de juiste wijze bestemd. Dit betreft 

geen nieuwe recreatieve slaapplaatsen; 

7. het aantal recreatieve slaapplaatsen op de Koorn-aar wordt met 2 aangepast, omdat daar 

in 2004 een procedure voor is gevoerd. Dit betreft dus geen nieuwe recreatieve 

slaapplaatsen. 8. Een woning op de Hoofdweg 9 krijgt de aanduiding ‘plattelandswoning’ 

conform een reeds gevoerde procedure; 

8. ten zuiden van Paal 28 wordt de aanduiding voor strandrecreatie aangepast conform het 

vastgestelde beleid en de feitelijke situatie. Er zijn daar namelijk geen 

watersportaccommodaties mogelijk en deze zijn er ook niet.  

 

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede Reparatieplan 

Buitengebied’ van 25 oktober tot en met 6 december 2021 ter inzage te leggen.  

 

Een ieder kan een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken gedurende de 

termijn van ter inzage legging.  

Vaststelling van het plan is voorzien in het 1e kwartaal 2022. 

241 Veilig Thuis Begroting 2022 en jaarverslag 2020 / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de begroting Veilig Thuis 2022 en de verdeelsleutel 2022 vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de jaarrapportage Veilig Thuis 2020. 

 Samenvatting 

 

In dit collegevoorstel worden twee onderwerpen aan het college voorgelegd. Het gaat om de 

vaststelling van de begroting Veilig Thuis 2022. Daarnaast wordt de jaarrapportage Veilig 

Thuis 2020 ter vaststelling voorgelegd. 



242 Belastingverordeningen 2022 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

De belastingverordeningen Havengeld, Leges, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden, 

Parkeerbelastingen, Precariobelasting, Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten, 

Rioolrechten, Toeristenbelastingen en Watertoerristenbelasting 2022 vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het college stelt de raad voor om alle belastingverordeningen aan te passen. De tarieven 

worden trendmatig met de inflatie zijnde 1,6% verhoogd. De verwachte prijsstijging 2022 is 

gebaseerd op de Meicirculaire 2021.  

Daarnaast is er een aantal tarieven die anders dan trendmatig worden verhoogd. 

Niet alle wettelijke voorgeschreven tarieven zijn nu al bekend. Zo spoedig mogelijk na het 

bekend maken van deze tarieven, zullen wij deze voorleggen ter besluitvorming (december 

raad). 

De belastingen en leges trendmatig te verhogen met 1,6% met uitzondering van 

a. Leges rij- en reisdocumenten 

De wettelijke voorgeschreven tarieven ten aanzien van de burgerlijke stand zijn 

vastgesteld en gepubliceerd, de tarieven voor de reisdocumenten zijn voorgesteld, maar 

nog niet vastgesteld. Deze voorgestelde tarieven zijn in de legesverordening verwerkt. 

Mocht het onverhoopt toch nog veranderen, dan wordt deze wijziging na vaststelling door 

het Rijk, worden aangeboden aan de gemeenteraad. Aanpassing aan het wettelijk 

maximum is hierbij het uitgangspunt. 

b. 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. 

c. Parkeerbelastingen  

Het maximum tarief voor de naheffingsaanslag wordt voorgesteld: € 66,50, het tarief voor 

het e-vignet wordt niet aangepast, dat blijft €10,00 / €20,00 / €30,00. 

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 

De afvalstoffenheffing dalen iets 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. 

g. Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting  

Conform eerdere besluitvorming is het tarief vastgesteld op 2,30 per overnachting voor de 

jaren 2022 en 2023. De gemeente heeft een breed onderzoek laten uitvoeren naar de 

gemiddelde verblijfsduur op vaste en seizoenplaatsen. De conclusie van het onderzoek is 

dat de gebruikte forfaits niet aansluiten bij de werkelijkheid. Naast een aantal technische 



aanpassingen in de verordening, worden de forfaits en de bedragen van de forfaits 

aangepast. Het aparte tarief voor de eerste 28 dagen gaat verdwijnen. De uitkomsten van 

het statistisch onderzoek hebben tot resultaat dat de verschillende arrangementen naar 

beneden worden bijgesteld. 

h. Forensenbelasting volgt de ontwikkelingen bij de Toeristenbelasting. Het tarief zal 

worden aangepast met 2,2%. 

243 Deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn) / Beleid  

 

Het college besluit met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

de deelnemersovereenkomst 2022 te sluiten mits de gemeenteraad het verstrekken van 

leningen via SVn aanwijst als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in 

artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen het verstrekken van leningen via SVn aan te wijzen 

als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van 

de Mededingingswet. 

 Samenvatting 

 

Al jaren verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

namens de gemeente Texel leningen aan particulieren ten aanzien van woningverbetering, 

duurzaamheid en als ondersteuning bij de aanschaf van een eerste eigen woning. De 

standaardovereenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn 

nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen. Het college gaat akkoord met de 

vernieuwde overeenkomst. Voorafgaand aan ondertekening is het vanuit de Wet Markt en 

Overheid (WM&O) nodig om het verstrekken van leningen via de SVn als een activiteit van 

algemeen belang aan te wijzen. Hiervoor doet het college een voorstel aan de raad. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 19 oktober 2021 

 

De secretaris, De voorzitter, 


