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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 49 van de vergadering van 7 december 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

285 Beschikbaar stellen aan de dorpshuizen van de middelen uit het 5e Corona-steunpakket 
van de september-circulaire 2021 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de € 5.816 uit het 5e Corona-steunpakket van de septembercirculaire 2021, 

bestemd voor dorpshuizen, hierbij beschikbaar te stellen aan de zes Texelse dorpshuizen, 

waarbij elk dorpshuis, afgerond, € 969 ontvangt. 

 Samenvatting 

 

Vanuit het 5e Corona steunpakket van de Rijksoverheid is een bedrag van € 5.816 beschikbaar 

gesteld voor de dorpshuizen. Het college heeft besloten deze bijdrage van € 969 per dorpshuis 

tegelijk met de jaarlijkse subsidies 2022 aan de zes Texelse dorpshuizen beschikbaar te 

stellen. 

 

De Corona-steun van de Rijksoverheid is bedoeld ter ondersteuning van de dorpshuizen 

wegens het wegvallen van structurele inkomsten als gevolg van de Corona-maatregelen. 

291 Normenkader 2021 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. het geactualiseerde normen-/toetsingskader voor het jaar 2021 vast te stellen; 

2. de in het normenkader opgenomen verordening inkoop en aanbesteding niet te laten 

gelden voor De Bolder. 

 Samenvatting 

 

Het normen- en toetsingskader moet jaarlijks worden geactualiseerd met nieuwe 

verordeningen die door de raad zijn vastgesteld. In het raadsbesluit van 16 oktober 2019 is 

het controleplan rechtmatigheid en controleprotocol 2019 tot en met 2021 (de 

contractperiode met de accountant) vastgesteld. Tevens heeft de raad het college mandaat 

verleend om, gedurende deze periode, het geactualiseerde normen- en toetsingskader 

jaarlijks vast te stellen. 



286 Concept collegevoorstel Wvggz begroting 2022 en verlenging DVO met 1 jaar tot en met 
31 december 2023 / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de begroting 2022 voor het uitvoering geven aan de taken van de 

Wvggz door GGD Hollands Noorden (GGD HN); 

2. in te stemmen met het verlengen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wvggz GGD 

HN met 1 jaar tot en met 31 december 2023; 

3. in te stemmen met het in 2022 uitvoering geven aan de door gemeente Texel gewenste 

verbeterpunten. 

 Samenvatting 

 

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht 

gegaan. De uitvoering hiervan is middels een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor 3 jaar 

belegd bij de GGD Hollands Noorden (GGD HN). De DVO zou aflopen op 31 december 2022. De 

DVO wordt met 1 jaar verlengd tot en met 31 december 2023. Dit geeft gemeenten de tijd om 

de uitvoering vanaf 2024 goed te beleggen. Tevens heeft het college besloten de begroting 

voor de uitvoering van de Wvggz voor 20222 goed te keuren. 

277 Instemmen met de statuten voor de beheersstichting van De Skool / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen met de conceptstatuten voor de beheerstichting van 

De Skool. 

 Samenvatting 

 

Voor De Skool richten de schoolbesturen een beheerstichting op. De bestuurders van de 

beheerstichting komen vanuit de schoolbesturen en geven op basis van gelijkwaardigheid 

invulling aan het gebruik van het gebouw. Het college stemt in met de statuten van deze 

beheerstichting. Met de overeenkomst oprichting stichting Onderwijs Centrum Texel hebben 

de gemeente en de schoolbesturen afgesproken dat de schoolbesturen voor het beheer van De 

Skool een beheerstichting oprichten. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw. Beheer en 

exploitatie vindt plaats binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs, de  

Verordening Huisvesting Voorzieningen Onderwijs Gemeente Texel en de eerder gesloten 

overeenkomsten. 

292 Verhoging tarieven JBJR / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de verhoging van de tarieven voor de Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering met 14.4,% vast te stellen; 

2. de verhoging van de tarieven voor de William Schrikker Stichting met 16,3 % vast te 

stellen; 

3. de verhoging van de tarieven in te laten gaan per 1 januari 2022. 

 Samenvatting 

 

De Gecertificeerde Instellingen (GI) die de jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren 

voor de gemeente Texel zijn verzocht om de eerste verlenging van de overeenkomst (2022 en 

2023) voort te zetten.  

De GI willen continueren, maar onder andere financiële condities. De GI komen niet uit met 

de huidige tarieven, kampen met hoge werkdruk, verloop en verzuim van personeel. Er 

moeten verbeterslagen gemaakt worden om de kwaliteit en zorgcontinuïteit te borgen. Dit 

zijn ook de bevindingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Rijk. De laatste 

voert Interbestuurlijk Toezicht uit op de 9 regio’s in Noord Holland. In dat kader is één van de 



bestuurlijke afspraken te komen tot een passend tarief voor de gecontracteerde GI voor 2022. 

Op 29 november jl. is hierover overeenstemming bereikt. De GI laten schriftelijk weten de 

overeenkomst 2022 en 2023 te continueren. 

288 Treasurystatuut 2022 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het treasurystatuut 2015 in te trekken; 

2. het treasurystatuut 2022 vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het treasurystatuut wordt periodiek geactualiseerd. Voor het laatst is dat in 2015 gebeurd 

naar aanleiding van de invoering van verplicht Schatkistbankieren.  

In de tussentijd is de wetgeving niet zodanig veranderd dat het statuut eerder hierop 

aangepast moest worden. De nu gedane wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op 

aanvullende interne regelgeving, actualisatie bevoegdheden en tekstuele verduidelijkingen. 

289 Vaststellen besluit bindend adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet / VTH 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wordt 

voor bindend advies aan de gemeenteraad voorgelegd, als sprake is van een activiteit die 

niet past in: 

- de doelen van het omgevingsplan 

- de door de raad vastgestelde omgevingsvisie 

- ander door de gemeenteraad vastgesteld en geldend beleid 

- de instructieregels van het Rijk of de provincie, of 

- de provinciale omgevingsverordening 

2. dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking 

treedt; 

3. binnen één jaar nadat dit besluit in werking is getreden, een evaluatie ervan aan de 

gemeenteraad voor te leggen. 

 Samenvatting 

 

Voor bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning die in strijd zijn met het 

bestemmingsplan moet de gemeenteraad in de huidige situatie een zogenoemde ‘verklaring 

van geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Om het werkbaar te houden heeft de raad gevallen 

aangewezen waarin die vvgb niet nodig is (de algemene vvgb). Voor alle overige gevallen is 

deze verklaring dus wel nodig. De ervaring leert dat in de afgelopen jaren gemiddeld 1-2 keer 

per jaar sprake is geweest van gevallen waarbij de raad om een vvgb is gevraagd. 

 

Onder de Omgevingswet is het net andersom en wijst de gemeenteraad gevallen aan waarin 

een bindend advies nodig is van de raad, om af te wijken van het omgevingsplan. Voor de 

niet-aangewezen gevallen vervalt het adviesrecht. Dit adviesrecht van de gemeenteraad is 

een zogenaamd verzwaard, bindend advies. Het college mag daar niet van afwijken.  

Het college stelt vanwege deze nieuwe wet de raad voor in te stemmen met het voorstel 

‘bindend adviesrecht voor de gemeenteraad’. Een dergelijk besluit zal voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet – naar verwachting op 1 juli 2022 – moeten worden 

genomen. 

 

De gemeenteraad moet bij het bepalen van de gevallen waarin zij het college advies wil 

geven, meewegen dat de Omgevingswet als doel heeft om besluitvorming over initiatieven 

sneller en overzichtelijker te laten verlopen. Ook bij afwijkingen van het omgevingsplan is de 



reguliere procedure van toepassing (in principe 8 weken, optioneel 6 weken verlenging). De 

planning van de raadscyclus is op zich geen reden om de procedure te verlengen.  

 

De huidige algemene vvgb vervalt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Regelt de 

gemeenteraad niets, dan hoeft het college niet naar de gemeenteraad voor activiteiten die in 

strijd zijn met het omgevingsplan. Met dit voorstel is een beleidsneutrale overgang als 

uitgangspunt genomen en deze geactualiseerd conform de Omgevingswet. 

290 Vaststellen delegatiebesluit bevoegdheden van raad naar college on der Omgevingswet / 
VTH  

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de volgende bevoegdheden te delegeren aan het college: 

a. het verwerken van verleende omgevingsvergunningen voor buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten in het omgevingsplan; 

b. het wijzigen van het omgevingsplan als het gaat om: 

• het actualiseren en aanpassen van het omgevingsplan naar aanleiding van 

gewijzigde wetgeving; 

• het corrigeren van kennelijke omissies en verschrijvingen; 

2. dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking 

treedt; 

3. binnen één jaar nadat dit besluit in werking is getreden een evaluatie ervan aan de 

gemeenteraad voor te leggen. 

 Samenvatting 

 

Vanaf 1 juli 2022 

Het college vraagt de raad het ‘besluit delegatie bevoegdheden van raad naar college onder 

de Omgevingswet’ vast te stellen voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking. Daarmee verandert de 

procedure voor het wijzigen van het juridisch bindende ruimtelijke plan. 

 

Bestaande bevoegdheden  

Bij de bestaande bestemmingsplannen heeft de raad bepaald welke wijzigingsbevoegdheden 

in een bestemmingsplan worden opgenomen. De beschrijving van de regels in welke gevallen 

en hoe gewijzigd kan worden is door de raad vastgesteld. De bevoegdheid tot het wijzigen van 

een bestemmingsplan, conform de beschreven wijzigingsbevoegdheden, ligt bij het college. 

 

Omgevingswet 

Met de invoering van de Omgevingswet verdwijnt de wettelijke wijzigingsbevoegdheid van het 

college, die nu in de Texelse bestemmingsplannen zijn opgenomen. Dergelijke 

wijzigingsbevoegdheden hebben in een nieuw Omgevingsplan geen plaats meer. Daarvoor 

komt een algemene delegatiemogelijkheid aan het college.  

De bestaande wijzigingsbevoegdheden komen automatisch in het tijdelijk Omgevingsplan en 

kunnen worden toegepast met het verlenen van een omgevingsvergunning bij de activiteit 

bouwen. Een andere activiteit dan bouwen wordt automatisch een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit. In beide gevallen blijft het college het bevoegd gezag. Hiervoor is 

geen delegatiebesluit nodig, wel vanwege andere te delegeren zaken.  

Voorgesteld wordt te besluiten de volgende bevoegdheden te delegeren aan het college: 

a. het verwerken van verleende omgevingsvergunningen voor buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten in het omgevingsplan; 

b. het wijzigingen van het omgevingsplan als het gaat om het actualiseren en aanpassen van 

het omgevingsplan naar aanleiding van gewijzigde wetgeving en het corrigeren van 



kennelijke omissies en verschrijvingen. 

Ook wordt voorgesteld dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de 

Omgevingswet in werking treedt (naar verwachting op 1 juli 2022) en om binnen één jaar 

nadat dit besluit in werking is getreden een evaluatie ervan aan de gemeenteraad voor te 

leggen. 

 

Rolverdeling blijft hetzelfde 

De rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college blijft na de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet nagenoeg onveranderd. De gemeenteraad stelt kaders vast en het college geeft 

uitvoering aan deze kaders (en toetst of initiatieven passen binnen de door de gemeenteraad 

vastgestelde kaders). De raad houdt gedurende het beleids- en besluitvormingsproces de 

vinger aan de pols en stuurt op de gewenste doelen.  

De wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht verdwijnen niet direct; ze zijn onderdeel van 

het tijdelijk deel van het omgevingsplan (dat uiterlijk t/m 2029 een definitief omgevingsplan 

moet worden). De gemeenteraad moet bij het bepalen van de gevallen meewegen dat de 

Omgevingswet als doel heeft om besluitvorming over initiatieven sneller en overzichtelijker te 

laten verlopen.  

Uitgangspunt is met andere woorden: wat nu aan het college is, blijft aan het college, wat nu 

aan raad is, blijft aan de raad.  

 

Andere raadsvoorstellen 

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet dienen nog diverse raadsbesluiten te worden 

genomen.  

Gelijktijdig met dit voorstel worden ook besluiten rondom het ‘adviesrecht’, 

‘participatiebeleid in gevallen waarin participatie verplicht is’ en ‘gevallen waarin 

participatie verplicht is’ aangeboden. Deze vier voorstellen vormen een logisch 

samenhangende groep. De andere, logisch samenhangende cluster raadsvoorstellen in verband 

met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, komt naar verwachting in mei 2022 naar de 

raad. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 21 december 2021 

 

De secretaris, De voorzitter, 


