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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 48 van de vergadering van 30 november 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

278 Principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming Klif 27A in Den Hoorn naar Wonen / 
VTH 

 

Het college besluit het principeverzoek positief te beoordelen om de bestemming van Klif 27A 

te wijzigen van ‘Cultuur en ontspanning’ naar ‘Wonen – Lint’ en medewerking verlenen aan de 

start van een wijzigingsprocedure zodra de initiatiefnemers daar toestemming voor geven. 

 Samenvatting 

 

Het college beoordeelt een principeverzoek voor het omzetten van de bestemming ‘Cultuur 

en ontspanning’ naar ‘Wonen – lint’ positief. Zodra de initiatiefnemers aangeven dat hiervoor 

de wijzigingsprocedure gestart kan worden leggen wij hiervoor een ontwerp wijzigingsbesluit 

ter inzage. 

 

Het verzoek 

In het pand Klif 27A in Den Hoorn is nu een galerie/kantoor gevestigd. Dit verdwijnt hier en de 

eigenaren verzoeken medewerking om de gebruiksmogelijkheden van het pand te wijzigen 

naar wonen.  

 

Bestemmingsplan Den Hoorn 

In het bestemmingsplan Den Hoorn heeft het pand Klif 27A de bestemming ‘Cultuur en 

ontspanning’ met een aanduiding ‘Kantoor’. In de regels bij deze bestemming is ook een 

wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wonen – Lint’ opgenomen. Het verzoek is getoetst aan de 

voorwaarden die hierbij horen. De conclusie is dat het verzoek past binnen deze voorwaarden. 

Zo kan de nieuwe situatie geheel voldoen aan de regels voor ‘Wonen – Lint’.  

Ook heeft de wijziging geen nadelige gevolgen voor de naastgelegen woningen en bedrijven. 

Het perceel ligt buiten het als beschermd dorpsgezicht aangemerkte deel van Den Hoorn en 

heeft ook geen invloed op het beschermd dorpsgezicht. Het pand krijgt in de nieuwe situatie 

een uitstraling van een woning in plaats van een galerie/kantoor. Dat past goed in de straat. 

Het Klif is voornamelijk een woonstraat.  

In de nieuwe situatie kan ook worden voldaan aan de parkeernormen. Deze ontwikkeling 



levert dus geen extra parkeerdruk in de straat. Het college concludeert dat het verzoek past 

binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan. Vandaar de positieve beoordeling van het 

verzoek.  

 

Vervolgstappen 

Zodra de initiatiefnemers toestemming geven om de wijzigingsprocedure te starten wordt een 

ontwerp wijzigingsbesluit ter inzage gelegd. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend.  

Voor de verbouw van het pand tot woning moet na afronding van de wijzigingsprocedure een 

aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. 

279 Vervangen van een vervallen schuur door een schapenboet aan de Watermolenweg / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het principeverzoek voor het vervangen van een vervallen schuur door een nieuwe 

schapenboet positief te beoordelen; 

2. op basis van een aanvraag omgevingsvergunning de uitgebreide afwijkingsprocedure voor 

dit project te starten. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit een principeverzoek om een vervallen schuur aan de Watermolenweg te 

vervangen door een schapenboet positief te beoordelen. Op basis van een in te dienen 

aanvraag omgevingsvergunning kan hiervoor de uitgebreide afwijkingsprocedure gestart 

worden.  

 

Het verzoek 

Aan de Watermolenweg staan nu de resten van een schuur. Gevraagd wordt om hier een 

nieuwe schapenboet te plaatsen na verwijdering van de resten.  

 

Boordeling van het verzoek  

Deze boet heeft in het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 de aanduiding schapenboet. 

Er kan dus op deze locatie een schapenboet gerealiseerd worden. Probleem in deze situatie is 

de maximale oppervlakte van een nieuwe schapenboet. De aanduiding in het 

bestemmingsplan laat hier een schapenboet toe van ongeveer 44 m². Gevraagd wordt een 

nieuwe boet van ongeveer 78 m². 

 

De locatie, ruim 50 meter uit de weg en vrij liggend in het land aan de Watermolenweg is 

geschikt voor een schapenboet. De grootte van de schapenboet is niet ongebruikelijk en zorgt 

er ook voor dat deze boet goed bruikbaar is voor de geplande agrarische doeleinden 

(paardenstal). Rondom en naar de schapenboet toe mag geen verharding worden aangebracht.  

 

Vervolgstappen  

Er kan een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend voor het plaatsen van de 

schapenboet. Hiervoor wordt dan de uitgebreide afwijkingsprocedure gevoerd. Daarbij is ook 

een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk. 

280 Beslissen op een bezwaar tegen de last onder bestuursdwang/dwangsom / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit tot het opleggen van een dwangsom 

ongewijzigd in stand te laten. 

 Samenvatting 



 

Betrokkene is eigenaar van het perceel met het adres Stappeland 2a De Koog. Volgens het 

bestemmingsplan heeft dit perceel de bestemming ‘sport’. Op dit perceel zijn geen 

kampeermiddelen voor lange periode toegestaan. Betrokkene vindt dat op het perceel de 

gehele zomer een caravan mag staan waarin vrienden en familie kunnen overnachten. Wij 

hebben hiertegen handhavend opgetreden door middel van een last onder dwangsom met een 

hoogte van € 5.000,- ineens. De overtreding bestaat uit het handelen in strijd met het  

bestemmingsplan (gebruik van het perceel) en het oprichten van een bouwwerk, zonder 

daartoe over een omgevingsvergunning te beschikken. 

 

Betrokkene was het niet eens met ons besluit en maakte bezwaar. Op 13 oktober 2021 vond 

de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats. De commissie adviseerde het 

college om het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren omdat zij het met het 

college eens is dat het voor lange periode plaatsen en ter beschikking stellen van de caravan 

voor overnachting in strijd is met het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

 

Het bezwaar hebben wij daarom ontvankelijk maar ongegrond verklaard. 

281 Beslissen op een bezwaar tegen de last onder dwangsom en invorderingsbesluit / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar ten aanzien van de last onder dwangsom deels gegrond te verklaren; 

3. het bezwaar ten aanzien van het invorderingsbesluit ongegrond te verklaren; 

4. de proceskosten gedeeltelijk, namelijk 1 punt (€ 534,-), te vergoeden. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een bezwaar tegen een last onder dwangsom en een 

invorderingsbesluit deels gegrond te verklaren. 

 

In 2019 constateerden wij een illegale woning in een bedrijfsloods. Vanwege de 

brandveiligheid hebben we de bewoners onmiddellijk opgedragen het pand te verlaten. De 

eigenaar hebben wij een last onder dwangsom opgelegd om de woonvoorzieningen uit de 

loods te verwijderen. Tijdens een latere controle bleek dit niet voldoende gebeurd te zijn. 

We hebben besloten de dwangsom van € 30.000,- in te vorderen. 

 

Tegen de last onder dwangsom en de invordering daarvan heeft de eigenaar van de loods 

bezwaar ingediend. Hij vond dat de last ten onrechte was opgelegd en dat hij, voor zover de 

last wel terecht was opgelegd, eraan had voldaan. 

 

Op 13 oktober 2021 vond de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats. Tijdens 

deze hoorzitting heeft bezwaarmaker zijn standpunt toegelicht. De commissie heeft een 

advies uitgebracht. 

 

Wij hebben besloten het bezwaar tegen de last onder dwangsom deels gegrond te verklaren 

en ons besluit, ten aanzien van de hoogte van de dwangsom en de aanwezigheid van een 

toilet, gedeeltelijk te herroepen en voor het overige in stand te laten. In ons primaire besluit 

hadden wij opgedragen alle woonvoorzieningen uit de loods te verwijderen. Hieronder viel 

ook het toilet. In deze beslissing op bezwaar hebben wij dit punt opnieuw beoordeeld: het 

toilet mag blijven. De keuken, badkamer en bedden dienen verwijderd te worden en te 

blijven. Het afdekken met een eenvoudig te verwijderen houten plaat is onvoldoende. 

Daarom zien wij geen aanleiding om de dwangsom niet in te vorderen. Verder wordt de 



hoogte van de dwangsom, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, verlaagd 

naar € 25.200,-. 

 

Tot slot wordt het invorderingsbesluit gedeeltelijk herroepen. De hoogte van de verbeurde 

dwangsom wordt verlaagd naar € 25.200,-. 

282 Tarievenbesluit voorschoolse voorzieningen 2022 / Beleid 

 

Het college besluit het 'Tarievenbesluit Voorschoolse voorzieningen 2022' vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van het 'Tarievenbesluit Voorschoolse voorzieningen 2021'. 

 Samenvatting 

 

Het college vindt het belangrijk dat zo min mogelijk kinderen met een taalachterstand naar 

het basisonderwijs gaan. Om die reden wordt in de peuteropvang gewerkt met speciale 

programma’s gericht op de (taal)ontwikkeling van het jonge kind (voorschoolse educatie: VE). 

Om de toegang tot de VE-peuterplaatsen laagdrempelig te houden wordt gewerkt met een 

verlaagde ouderbijdrage. Daarnaast worden de organisaties voor peuteropvang 

gecompenseerd voor de hogere kosten voor een VE-plaats. De organisaties ontvangen per 

ingevulde VE-plek een bijdrage die is bedoeld voor de hogere kosten door bijvoorbeeld  

opleiding en begeleiding op de groep. 

 

De gemeente heeft daarnaast de opdracht om peuteropvang toegankelijk te houden voor alle 

kinderen. Daarom geldt dat voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (via de 

Belastingdienst) ook een verlaagde ouderbijdrage wordt geheven.  

Om dit goed uit te voeren stelt het college jaarlijks een tarievenbesluit vast. Het college 

heeft besloten het ‘Tarievenbesluit voorschoolse voorzieningen 2022’ vast te stellen. In het 

tarievenbesluit is de hoogte van het normtarief (uurtarief) voor peuterplaatsen en VE-

peuterplaatsen vastgelegd. 

283 Verlenging overeenkomst ICD Jeugd / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de verlenging van één jaar van de overeenkomst ‘Bovenregionale 

integrale crisisdienst Jeugd 0-18 Noord-Holland Noord’ inclusief addendum; 

2. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

 Samenvatting 

 

Het college wordt gevraagd om de overeenkomst met de Integrale Crisisdienst Jeugd (ICD-

Jeugd) met een toegevoegd addendum voort te zetten voor de duur van één jaar. De 

verlengingsovereenkomst wordt eerder beëindigd op het moment dat binnen dat jaar een 

nieuwe opdracht voor de uitvoering van de crisisfunctie kan worden verstrekt. De 

gemeenteraad wordt geïnformeerd d.m.v. een raadsinformatiebrief. 

284 Inhuur personeel team Beleid en VTH / Beleid 

 

Het college besluit gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid inzake 

inhuur binnen de teams Beleid en VTH volgens het overzicht in de bijlage; 

 

Actuele afwijking: Nummer 1 afwijken tot december 2022 

Actuele afwijking: Nummer 2 afwijken tot december 2021 

Actuele afwijking: Nummer 3 afwijken tot april 2022  

 Samenvatting 

 De meeste inhuur bij de gemeente Texel valt onder een raamovereenkomst. Echter zijn er 



ook enkele gevallen waarbij de inhuur niet bij één van deze raampartijen kan worden 

ondergebracht met als gevolg dat deze inhuur via een detacheerder of op ZZP-basis wordt 

ingezet binnen onze gemeente. Dit is ook het geval bij drie inhuur kandidaten binnen de 

teams Beleid en VTH. 

 

Bij team VTH gaat het om de inzet van een tijdelijke teamleider waarvan verwacht mag 

worden dat er binnen korte tijd geen andere kandidaat met de gevraagde vaardigheden i.c.m. 

lokale bekendheid te vinden is. Via ons netwerk zijn wij in contact gekomen met deze 

kandidaat. De insteek is dat deze kandidaat voor 3 maanden wordt ingehuurd, totdat er een 

structurele teamleider is geworven. 

 

De andere inhuur kandidaat binnen team VTH betreft een medewerker met zeer 

specialistische kennis die langer moet worden ingezet om het gewenste eindresultaat te 

kunnen behalen.  

 

Bij team Beleid gaat het om een energieregisseur. Hiervoor is een kandidaat gevonden die op 

korte termijn kan beginnen, waardoor samenwerkingen en participatietrajecten kunnen 

worden opgezet danwel voortgezet. Hier is met name lokaal grote behoefte aan en vertraging 

is daarom zeer onwenselijk. 

 

Binnen de teams Beleid en VTH zijn er in totaal drie gevallen waarbij sprake is van 

specialistisch werk t.a.v. beleid en vergunningverlening, toezicht en handhaving. De 

detacheerders van de inhuurkrachten vallen niet onder één van de raampartijen. Hierdoor 

gelden de reguliere inkoop- en aanbestedingsregels. Mede hierdoor wordt het college 

gevraagd om voor deze inhuur kandidaten af te wijken van de huidige inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, zodat de opdracht niet opnieuw uitgezet hoeft te worden, gezien wij de 

beoogde kandidaten reeds hebben gevonden. 

276 Registratieplicht Toeristische verhuur woningen  / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen met bijgaande bestuursopdracht voor de invoering van de 

registratieplicht toeristische verhuur van woningen. 

 Samenvatting 

 

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden. Deze 

nieuwe wet zorgt voor een betere regulering van recreatief verhuur in en van woningen. In 

het onlangs vastgestelde Toeristisch Toekomstplan Texel (Texel in balans, naar een 

authentiek, duurzaam en gastvrij eiland) staat meer informatie over deze Wet en de 

instrumenten die daarbij ingezet kunnen worden. 

Bij de vaststelling van het Toeristisch Toekomstplan heeft de raad het college opdracht 

gegeven om een uitvoeringsagenda op te stellen waarbij een aantal zaken prioriteit moeten 

hebben. Eén van de belangrijkste opdrachten is om de Wet toeristische verhuur van 

woonruimte toe te passen en daarbij als eerste stap een registratieplicht in te voeren voor 

alle woningen die toeristische verhuur aanbieden. Dit geldt voor zowel logies met ontbijt als 

voor tweede woningen die recreatieve verhuur aanbieden. Elke verhuurder van een 

toeristisch bed in een woning moet een registratienummer aanvragen. Gemeente Texel wenst 

aan te sluiten bij het landelijk registratiesysteem van de VNG en andere grotere gemeenten 

zoals Amsterdam, Utrecht en Zaanstad. Uiterlijk 1 april 2022 moet dit systeem voor Texel 

operationeel zijn. Voor die tijd moet ook de huisvestingsverordening aangepast zijn. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 14 december 2021 



 

De secretaris, De voorzitter, 


