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Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 42 van de vergadering van 19 oktober 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

238 Subsidieaanvraag ‘Inrichting TESO-paviljoen op het terrein van museum Flora / Advies en 
Ondersteuning 

 

Het college besluit een subsidie van € 10.000 te verstrekken aan Stichting Juttersmuseum 

Texel voor het project ‘Inrichting TESO-paviljoen op het terrein van museum Flora’. 

 

De subsidie wordt verstrekt als een incidentele subsidie rechtstreeks onder de Algemene 

subsidieverordening Texel 2020, vanuit het budget cultuur en historie. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een subsidie van € 10.000 te verstrekken aan Stichting 

Juttersmuseum Texel voor het project ‘Inrichting TESO-paviljoen op het terrein van het 

museum Flora’. 

 

Het project waarvoor subsidie werd gevraagd, betreft de inrichting van het voormalige 

stuurhuis van de veerboot Schulpengat als tentoonstellings- en multimediale belevingsruimte 

voor bezoekers van het Maritiem- en Juttersmuseum Flora.  

 

De aanvraag van Stichting Juttersmuseum Texel is getoetst aan de ‘Uitvoeringsregeling 

subsidie kunst en cultuur 2020’. Uit deze toets is naar voren gekomen dat het project niet 

voldoet aan de criteria van deze regeling en dat de gevraagde subsidie van € 10.000 daarom 

niet uit het aan deze regeling gekoppelde budget ‘eenmalige subsidies kunst en cultuur’ kon 

worden verstrekt. 

 

Vanuit de wens om toch bij te dragen aan dit bijzondere project heeft het college 

alternatieve mogelijkheden onderzocht en gevonden. De subsidie wordt nu verstrekt onder de 

‘Algemene subsidieverordening Texel 2020’ vanuit het budget ‘cultuur en historie’, bedoeld 

voor behoud van Texels erfgoed. Dit omdat het voormalige stuurhuis van veerboot 

Schulpengat en de geschiedenis van TESO als Texels cultuurhistorisch erfgoed kan worden 

beschouwd. 



249 Overdracht onderhoud stedelijk water / Gemeentewerken 

 

Het college besluit wethouder Kooiman te mandateren voor het tekenen van de  

Intentieovereenkomst. 

 Samenvatting 

 

Het college van B&W besluit Wethouder Kooiman te mandateren voor het tekenen van de  

intentieovereenkomst. In deze intentieovereenkomst stellen partijen de uitgangspunten en 

randvoorwaarden daartoe vast en spreken zij af alles binnen het redelijke te doen om tot een 

overeenkomst te komen waarbij de overname van het onderhoud van de gemeente aan het 

hoogheemraadschap wordt geregeld. 

250 Uitkomsten septembercirculaire 2021 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. kennis te nemen van de hogere algemene uitkering 2021 van € 454.820 t.o.v. 

meicirculaire 2021;  

2. in 2021 per saldo € 141.139 te bestemmen voor uitgaven diverse programma’s;  

3. het resterende bedrag van deze hogere algemene uitkering van € 313.681 in 2021 in de 

algemene reserve te storten;  

4. de geraamde financiële consequenties voor de jaren 2022-2025 t.o.v. van de meicirculaire 

2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

 Samenvatting 

 

Via de septembercirculaire 2021 van het rijk is de gemeente geïnformeerd over de omvang en 

verdeling van de algemene uitkering voor de jaren 2021 en verder. In de programmabegroting 

2022 is de uitkomst van de meicirculaire 2021 voor de jaren 2022-2025 verwerkt. Via de 

halfjaarrapportage 2021 zijn de mutaties van de meicirculaire 2021 m.b.t. 2021 incidenteel 

verwerkt. Besluitvorming 2021 De uitkomst van de septembercirculaire 2021 is voor het 

jaar 2021 positief t.o.v. van de meicirculaire 2021. Het gaat om een incidenteel bedrag van 

€ 454.820. Jaarschijf 2022 – 2025 voor kennisgeving Het vrij te besteden bedrag voor de 

algemene middelen is voor 2022 ca. € 1,5 miljoen hoger t.o.v. de meicirculaire 2021. Voor de 

jaren 2023 t/m 2025 loopt het voordeel terug naar ca. € 700.000. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 2 november 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


