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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 6 van de vergadering van 8 februari 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

44 Resultaten Zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2021 (BRP) / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit het uittreksel van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 

4.3. van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft het uittreksel van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 

van de Wet basisregistratie personen (BRP) vastgesteld.  

 

Op grond van de Wet basisregistratie personen is iedere Nederlandse gemeente verplicht om 

jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de 

basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover 

het de gemeentelijke voorziening betreft of het college verantwoordelijk is voor de 

bijhouding.  

 

De gemeente Texel heeft dit onderzoek uitgevoerd en een positief resultaat behaald. 

45 Aanwijzing tellocaties op 16 maart 2022 voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 / 
Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de in het advies genoemde locaties aan te wijzen als locaties voor het  

tellen van de stemmen die zijn uitgebracht in de stemlokalen op 14, 15 en 16 maart 2022. 

 Samenvatting 

 

Voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op 16 maart 2022, zijn door het 

college de volgende tellocaties aangewezen:  

 

 De stemmen van 14 en 15 maart 2022 van locatie Gemeentehuis:  

- Sporthal, Emmalaan 55 te Den Burg  

De stemmen van 14 en 15 maart 2022 van locatie Havenkantoor Teso: 

 - Sporthal, Emmalaan 55 te Den Burg  

 



Beide stemlocaties worden geteld op 16 maart 2022 vanaf 09.00 uur.  

 

De uitslag van deze telling wordt mondeling bekend gemaakt op 16 maart 2022 na 21.00 uur in 

de Sporthal, Emmalaan 55 te Den Burg.  

 

De stemmen van 16 maart 2022 worden geteld vanaf 21:00 uur op de locatie van het 

stembureau zelf. Zie hiervoor onderstaand overzicht: 

 

 

 

Nummer Aanduiding Adres Stembureau  

1 Gemeentehuis Emmalaan 15, Den Burg 
 

2 Bibliotheek Texel  Drijverstraat 7, Den Burg  
 

3 De Buureton Beatrixlaan 43, Den Burg 
 

4 Schietsportcentrum Odysseus Emmalaan 65, Den Burg  
 

5 Eierlandsche Huis Klimpstraat 33, De Cocksdorp 
 

6 Verenigingshuis Bethel Muyweg 38, Eierland  
 

7 Dorpshuis De Waldhoorn Herenstraat 30, Den Hoorn 
 

8 Dorpshuis De Hof  Nikadel 11-13, De Koog 
 

9 Dorpshuis De Bijenkorf Mulderstraat 37, Oosterend 
 

10 Dorpshuis ‘t Skiltje De Ruyterstraat 61,Oudeschild  
 

11 Dorpshuis De Wielewaal Langwaal 9, De Waal 
 

12 Havenkantoor TESO Pontweg, Den Hoorn  
 

 

46 Beslissing bezwaarschrift exploitatievergunning terras Parkstraat / VTH 

 

De burgemeester besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, en het 

besluit over de exploitatievergunning voor het verwijderen van het terras ongewijzigd in 

stand te laten. 

 Samenvatting 

 

De burgemeester heeft een bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaard dat was 

ingediend tegen een besluit om een exploitatievergunning voor een horecabedrijf aan de 

Parkstraat in Den Burg te wijzigen. De wijziging houdt in dat de vergunning voor het terras 

dat is gelegen voor de gevel van een ander pand is ingetrokken. De reden daarvoor is dat de 

gevel van het andere pand wordt voorzien van een entree. De combinatie van een entree en 

een terras is een ongewenste situatie. Dit levert complicaties op voor de openbare orde en de 

leefbaarheid. Een terras op de plek waar het was kan op zich prima, maar niet in de 

combinatie zoals het is voorzien. Totdat de bouw begint zou een terras mogelijk zijn als 

partijen daar onderling afspraken over zouden maken. Partijen zijn daarin niet geslaagd. 

Daarom is er nu wel een reden om de exploitatievergunning te wijzigen. 

 

De exploitant van het betreffende horecabedrijf diende een bezwaarschrift in. Dit bezwaar 

werd behandeld door de commissie Bezwaarschriften. De commissie adviseert het bezwaar 

ongegrond te verklaren en dat advies is door de burgemeester overgenomen. Het besluit blijft 

dus ongewijzigd in stand. 

 

In het bezwaar is aangevoerd dat de belangen en rechten van de exploitant van het 

horecabedrijf onevenredig worden aangetast. Ook wordt betwist dat er een juiste juridische 



grondslag is voor het besluit. Op beide punten wijst de commissie het bezwaar af.  

 

Het bezwaar hangt samen met de bezwaren tegen de omgevingsvergunning die is verleend 

voor verbouw van het pand aan de Parkstraat, waaronder de wijziging van de gevel. Deze 

bezwaren zijn door het college ongegrond verklaard, omdat er geen reden is die vergunning te 

weigeren. 

47 Beslissing bezwaarschriften omgevingsvergunning verbouw pand Parkstraat / VTH 

 

Het college besluit: 

1. beide bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. de verleende omgevingsvergunning ongewijzigd in stand te laten, waarbij wel een 

voorschrift bij de vergunning wordt ingetrokken. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft twee bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond verklaard die waren 

ingediend tegen een omgevingsvergunning die is verleend voor het verbouwen van een pand 

aan de Parkstraat in Den Burg. Het gaat om het voormalige postkantoor dat zal worden 

verbouwd en geschikt wordt gemaakt voor de vestiging van bedrijven die passen in de 

bestemming Centrum-I, zoals detailhandel. Het advies van de commissie Bezwaarschriften is 

overgenomen. De vergunning blijft hiermee ongewijzigd in stand, waarbij wel een  

voorschrift bij de vergunning wordt ingetrokken. 

 

Twee ondernemers/bewoners van de Parkstraat maakten bezwaar tegen de verleende 

vergunning.  

Aangevoerd werd dat het pand of delen daarvan voor horeca gebruikt gaat worden en dat is 

volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Het gaat in het bijzonder om een ijscorner. 

Ook werd aangevoerd dat een voorschrift over het gebruik van een nieuwe entree ten 

onrechte was opgenomen. In dat voorschrift staat dat die entree niet gebruikt mag worden 

zolang de vergunning voor het terras van een horecabedrijf op die plek geldig is. Ook werd 

onvrede geuit over het gedrag en het handelen van de aanvrager, tevens eigenaar van  

het pand. 

 

De commissie oordeelt dat de aanvraag geen aanleiding geeft om te vermoeden dat in het 

pand een horecabedrijf gevestigd gaat worden. De uitleg dat een ijscorner in de beoogde 

vorm detailhandel is wordt overgenomen, omdat er geen gelegenheid wordt gegeven om het 

ijs ter plekke te nuttigen. Hoewel bezwaarmakers er niet door in hun belangen worden 

geschaad, is het betwiste voorschrift volgens de commissie wel op onjuiste gronden 

opgenomen en is het advies om het voorschrift in te trekken. Het handelen en gedrag van de 

aanvrager kan geen reden zijn de vergunning te weigeren. De conclusie is dat er  

geen grond bestaat om de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

Aanvrager van de vergunning heeft ook een principeverzoek ingediend om de aanduiding 

‘horeca’ op het pand te krijgen. Daarover moet het college nog een besluit nemen en dat 

staat nu volledig los van de aangevraagde omgevingsvergunning. 

48 SPUK JZPlus / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen met het bovenregionaal gemeentelijk toekomstperspectief 

JeugdzorgPlus als uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van de subsidie t.a.v. SPUK 

vastgoed transitie JeugdzorgPlus. 

 Samenvatting 



 

Een essentiële veranderopgave binnen de transformatie van het jeugdstelsel is de 

vastgoedtransitie. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om de huidige 

accommodaties om te bouwen naar kleinschalige woonvoorzieningen. Met het collegevoorstel 

geeft Texel invulling aan de ontwikkeling om locaties om- en af te bouwen van jeugdzorgplus 

locaties. Door in te stemmen met het toekomstperspectief krijgt Horizon de kans om door 

middel van het opstellen van een vastgoedplan aanspraak te maken op de door het Rijk  

beschikbaar gestelde subsidie. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 22 februari 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


