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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 41 van de vergadering van 12 oktober 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

244 Beslissing op bezwaar over weigering verwijdering persoonsgegevens / Advies en 
Ondersteuning 

 

Het college besluit om een bezwaarschrift dat is ingediend tegen de weigering om 

persoonsgegevens te verwijderen voordat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift dat was ingediend tegen de weigering om  

persoonsgegevens te verwijderen ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 

De betrokkene - woonachtig in Rotterdam - heeft middels een inzageverzoek op grond van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzage in de persoonsgegevens die 

gemeente Texel van hem verwerkt gevraagd. Dat verzoek is ingewilligd, waarbij is 

aangegeven dat er louter persoonsgegevens van betrokkene werden verwerkt naar aanleiding 

van voornoemd inzageverzoek. Vervolgens heeft de betrokkene een verzoek tot verwijdering 

van zijn persoonsgegevens gedaan. Dit verzoek is afgewezen omdat gemeente  

Texel de wettelijke bewaartermijnen dient te hanteren. Na afloop van de wettelijke 

bewaartermijnen zullen de (persoons)gegevens worden gewist. 

 

Hiertegen heeft betrokkene bezwaar gemaakt. Volgens betrokkene bestaat er voor de 

gemeente geen noodzaak om de persoonsgegevens te bewaren en is het bewaren van de 

persoonsgegevens (daarom) in strijd met de AVG. 

 

Echter zijn gemeenten in Nederland op grond van de Archiefwet verplicht om de onder hen 

berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te 

bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking 

komende archiefbescheiden. Hiermee wordt een publiek belang behartigd: archivering in het 

algemeen belang. Een overheidsorgaan moet immers altijd verantwoording kunnen afleggen 

voor de door haar genomen besluiten en uitgevoerde handelingen.  



Daarmee wordt niet bedoeld dat alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, onbeperkt 

bewaard moeten blijven. Om de bewaartermijnen voor verschillende documenten en 

gegevens te bepalen wordt gebruik gemaakt van zogenoemde selectielijsten. De gemeente 

Texel heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemachtigd om deze 

selectielijsten vast te stellen. In deze selectielijsten is, rekening houdend met de AVG, 

bepaald hoe lang gegevens bewaard dienen te worden met het oog op archivering en  

de betrokken bedrijfsbelangen/wettelijke belangen. Deze werkwijze is in overeenstemming 

met de AVG. 

245 Tijdelijk plaatsen personeelsverblijven aan de Hemmerweg 21 in Den Hoorn / VTH 

 

Het college besluit het principeverzoek om tijdelijk, voor maximaal 10 jaar, een gebouw voor 

het onderbrengen van seizoenpersoneel op een perceel aan de Hemmerweg positief 

beoordelen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een principeverzoek voor het plaatsen van een tijdelijk gebouw (maximaal 

10 jaar) voor het onderbrengen van seizoenpersoneel aan de Hemmerweg positief beoordeeld.  

 

Reden voor de positieve beoordeling  

De initiatiefnemer heeft dringend behoefte aan personeelsverblijven om seizoenpersoneel 

voor zijn bedrijven (strandpaviljoen en groepsverblijf) in onder te brengen. De mogelijkheid is 

gevonden op zijn eigen perceel aan de Hemmerweg. Dit perceel heeft de bestemming 

‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’. De bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in de 

regels bij deze bestemming, maar daar voldoet het verzoek niet helemaal aan. De locatie 

voor het gebouw ligt buiten het bouwvlak en wordt gebouwd in plat terwijl een dakhelling 

tussen de 20 en 60 graden is voorgeschreven. Toch is de gevraagde locatie positief beoordeeld 

omdat deze binnen het recreatieve bestemmingsvlak ligt en volledig is omringd door een 

dichte boomsingel. Hier een tijdelijk gebouw plaatsen voor het onderbrengen van 

seizoenpersoneel heeft geen nadelig invloed op de directe omgeving. Bovendien blijft de 

totale oppervlakte aan bebouwing die op het perceel mogelijk is ruim binnen het maximum. 

Medewerking aan dit initiatief gebeurt op basis van de regeling ‘Kansen en kaders huisvesting 

(tijdelijke) werknemers’, dat een uitvoering is van het Actieplan Wonen.  

 

Vervolgstappen  

Na deze positieve beoordeling kan de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning 

indienen voor het gebouw. Met een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan de 

vergunning worden afgegeven voor het gevraagde maximum van 10 jaar als ook aan de overige 

regelgeving wordt voldaan. Denk daarbij aan de regels van het Bouwbesluit. 

246 Texelse aanpak Nieuwe wet Inburgering / Beleid 

 

Het college besluit de nieuwe wet inburgering uit te laten voeren door een Texels 

samenwerkingsverband. Hierin werkt de gemeente (Sociaal Team en de Bolder) samen met 

Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn. 

 

 

Wie doet wat? 

De Taak- en rolverdeling is als volgt: 

 

Sociaal Team Brede Intake, Plan Inburgering en Participatie, procesregie 

De Bolder Proces- en casusregie, taalcoaching, module arbeidsmarkt en 

participatie 



Vluchtelingenwerk duale leerroutes B1 en Z, Maatschappelijke begeleiding, juridische 

ondersteuning, participatieverklaringstraject 

Texels Welzijn participatieplekken/taalstages t.b.v. de duale trajecten 

organiseren, begeleiding financiële zelfredzaamheid 
 

 Samenvatting 

 

De vier gemeenten hebben samen begin 2021 de visie op inburgering ontwikkeld. De  

gemeente Texel heeft daarnaast in de zomer van 2021 besloten om een lokaal 

samenwerkingsverband op te zetten. Belangrijke redenen hiervoor zijn de Texelse 

eilandsituatie en de rol van de Bolder als enige participatie uitvoerder in tegenstelling tot 

andere gemeenten. We willen dat de begeleiding op het eiland dicht bij de leefomgeving van 

de statushouder aanwezig is. We gaan op Texel uit van een inclusieve samenleving met kansen 

voor iedereen. Daarbij is er op Texel voldoende expertise en ervaring om een integraal 

aanbod te doen. Dit aanbod wordt nu ontwikkeld en is gereed voordat de nieuwe wet ingaat 

(voor 1 januari 2021) 

 

Als gemeente laten we actief onze betrokkenheid zien. We werken outreachend waarbij we 

tijd en ruimte nemen voor de begeleiding. Al in het AZC maken we kennis met de 

statushouders die op Texel komen wonen. Statushouders zijn dus vanaf de start bij ons in 

beeld, we maken contact en raken ze niet kwijt. In de eerste 10 weken dat statushouders op 

Texel wonen nemen we de Brede Intake af. We geven ze informatie over wat het 

Inburgeringsprogramma inhoudt, wat de Brede Intake is en welke rechten en plichten ze 

hebben.   

De Brede Intake bestaat uit een aantal gesprekken. Om het Plan Inburgering en Participatie te 

maken (PIP)  zetten we een leerbaarheidstoets in. In de eerste 10 weken dat statushouders op 

Texel wonen geven we hen ten aanzien van werk een realistisch toekomstbeeld en laten we 

statushouders kennismaken met de Texelse praktijk met betrekking tot werk en 

maatschappelijke voorzieningen. Daarna stromen inburgeraars door naar een duale leerroute 

op Texel waar leren in de klas en leren in de praktijk wordt aangeboden. Het 

inburgeringstraject duur maximaal 3 jaar.   

 

De Gemeente (i.c. Sociaal Team en de Bolder), Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn vormen 

de kern van het samenwerkingsverband. Zij zorgen gezamenlijk voor een integraal 

ondersteuningsaanbod dat voldoet aan de verplichtingen vanuit de Nieuwe Wet Inburgering.  

Om de integraliteit van het aanbod te concretiseren en te bewaken is het Inburgeringsteam 

Texel gestart in september 2021. In het Inburgeringsteam Texel zitten klantmanagers (team 

Participatie), traject- en taalcoaches (De Bolder), de coördinator van Vluchtelingenwerk en 

een maatschappelijk werker van Texels Welzijn.  

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen kopen gezamenlijk in via een Europese 

aanbesteding en contracteren gezamenlijk één samenwerkingsverband. In deze aanbesteding 

wordt een meeliftregeling opgenomen zodat de gemeente Texel gebruik kan maken het 

ingekochte aanbod door de vaste landgemeenten wanneer er sprake is van een specifieke 

behoefte waar op Texel geen aanbod voor is. 

Het is op dit moment nog niet exact duidelijk wat concreet de kosten zijn. Het is mogelijk dat 

de kosten hoger zijn dan de beschikbare budgetten. Dat is een van de gevolgen van de keuze 

om zelf het inburgeringsaanbod volledig op Texel te organiseren.  

 

De Onderwijsroute 

De Onderwijsroute wordt bovenregionaal aanbesteed. We zien echter in diverse delen van het 

land dat aanbieders zich niet inschrijven op de aanbestedingen van de Onderwijsroute, omdat 

dit niet lukt binnen het budget dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt. In het land zijn er al 



geluiden dat onderwijsinstellingen geen aanbod kunnen doen voor het budget wat vanuit het 

Rijk beschikbaar wordt gesteld. Inmiddels is vanuit de de Arbeidsmarktregio Twente, VNG, 

G4, G40, P10 en Divosa de oproep gedaan aan het ministerie om met aanbieders tot een 

oplossing te komen. 

247 Wensen en bedenkingen t.a.v. Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de wensen en bedenkingen ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma 

genoemd in bijlage 1; 

2. in te stemmen dat de inhoud van het Uitvoeringsprogramma gebruikt mag worden om in 

gesprek te gaan met mogelijke subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners; 

3. de informatie die de komende maanden beschikbaar komt, te gebruiken om het 

Uitvoeringsprogramma verder uit te werken; 

4. Wethouder Kooiman aan te wijzen als tijdelijk trekker voor programmalijn 5 

(terugkoppeling vindt daarna plaats aan burgemeester van Schiermonnikoog). 

 Samenvatting 

 

Om de eilander samenwerking te verstevigen en uitdagingen die op de eilanden afkomen het 

hoofd te bieden, heeft het Dagelijks Bestuur van de GR de Waddeneilanden opdracht gegeven 

een Programma op te zetten: een plan om de leefbaarheid op de Waddeneilanden te 

behouden en te werken aan een duurzaam en vitaal toekomstperspectief voor de 

Waddeneilanden. 

De belangrijkste thema’s die daarbij spelen zijn ondergebracht in vijf programmalijnen: 

1. Goed Wonen en Leven 

2. Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen 

3. Optimaal Bereikbaar en Verbonden 

4. Duurzame Energie 

5. Circulaire Economie. 

 

Eerder dit jaar heeft het college kennis genomen van het conceptplan Programma 

Waddeneilanden en daar haar bevindingen op gegeven. Datzelfde is gebeurd op de andere 

eilanden en ambtelijk ook vanuit beide provincies. Dit heeft geleid tot een programmaplan 

(werkdocument, 90% versie) dat namens de Stuurgroep Waddeneilanden ter bespreking in mei 

2021 aan de raad is aangeboden voor het indienen van een eventuele zienswijze. Hetzelfde 

stuk is ook besproken met convenants partner, het ministerie van BZK, en op ambtelijk niveau 

met provincie Noord-Holland. Er zijn geen zienswijzen door de raden op de eilanden 

ingediend. 

Vervolgens zijn er op diverse niveaus gesprekken gevoerd met BZK en heeft men een 

samenvatting van het programma ontvangen (de ‘two pager’). 

 

In de periode juni t/m september 2021 werkten ambtelijke werkgroepen aan de 

concretisering van het programma (mede ook op verzoek van BZK). Dit heeft geleid tot 

bijgaand uitvoeringsprogramma waarin alle inspanningen worden genoemd waarop 

samengewerkt kan worden.  

 

In augustus 2021 heeft het huidige ministerie van BZK laten weten zich sterk te willen maken 

voor een impuls op de Wadden op korte termijn, specifiek op het gebied van wonen, 

leefbaarheid en verduurzaming en hiervoor maximaal vijf miljoen euro te willen investeren. 

Voor deze zogenaamde ‘QuickWin projecten’ zijn vervolgens twee of drie projecten per eiland 

bij de stuurgroep aangeleverd. Deze quick wins zijn nu opgenomen onder programmalijn 1. 

Mochten de QuickWins worden toegekend dan ligt voor de hand dat 2022 vooral in het teken 



zal staan van deze projecten.  

 

Bijgaand uitvoeringsprogramma is nog een intern document en niet rijp voor een lobby 

richting het Rijk. De ene programmalijn is ook al verder uitgewerkt dan de andere. Voor de 

besluitvorming is het van belang in te stemmen met de globale inhoud. Daarna wordt alles nog 

verder aangescherpt en  pas later worden de gesprekken met financiers en stakeholders 

aangegaan. In de oplegnotitie wordt het verdere proces geschetst. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 26 oktober 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


