
   Besluitenlijst raadsvergadering  datum : 16 juni 2021 van : J.A. Fröling-Kok doorkiesnr. : (0118) 555 410  afdeling : Griffie onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering 3 juni 2021 registratie code : 21B.06087   Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 3 juni 2021  Aanwezig: Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag Griffier :  J.A. Fröling-Kok  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.L. Jacobse, A.W. Maris, J. Melse, A.N. te Sligte  en J.M.I. Wisse  Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P. Blom, T. Lievense, P.H.J.L. Meijs, W.J.M. Rijken en A. van Vliet Fractie DTV de leden: J.A. de Buck en S. Sparreboom. Fractie VVD de leden: L.V.M. van den Berg, C.C.W. van den Berge en M. Osté-Aarnoutse. Fractie CDA de leden: B.L.H. van Hese, L.C. Meijers en J.W. Sanderse. Fractie LvK het lid: S. van Kervinck.  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse en de gemeentesecretaris.  Afwezig:    01 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.    02 Vaststellen agenda  De voorzitter maakt melding van twee moties die aan de orde zullen komen bij agendapunt 9.  Vanuit de fractie van de VVD wordt gevraagd hamerstuk 11.12 betreffende de verantwoording fractiebudgetten van de agenda af te halen. De fractievoorzitters stemmen hiermee in.  Wethouder Wisse vraagt en krijgt toestemming voor een korte mededeling aan de raad. Dit betreft de aanbesteding over het leerlingenvervoer. Kernboodschap is dat het kort geding, aangespannen door een verliezende partij, geen gevolgen zal hebben voor het leerlingenvervoer in de gemeente Veere.  
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  03 Spreekrecht voor de burgers  Er hebben zich geen insprekers gemeld.   04 Aanbieden rapport Rekenkamercommissie "Grondbeleid in Perspectief"  De voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer Blacquière, geeft een korte toelichting op het rapport en de aanbevelingen. Het rapport wordt door hem aangeboden aan de gemeenteraad.  Hij maakt hierbij melding van het feit dat dit het laatste rapport is dat hij aanbiedt vanwege het feit dat de heer Mulder hem gaat vervangen als voorzitter van de rekenkamercommissie. De heer Blacquière blijft lid van de rekenkamercommissie tot 1 juli 2022. De voorzitter spreekt hem toe en dankt hem en de rekenkamer voor de wijze waarop zij de gemeente verder gebracht heeft met de onderzoeken in een goede sfeer en samenwerking.  Hij maakt melding van de komst van de heer Mulder als nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie. Hij stelt de heer Mulder in de gelegenheid zich voor te stellen.    05 Beëdiging steunfractieleden en lid Rekenkamercommissie  De navolgende steunfractieleden leggen respectievelijk de eed of belofte af. Aansluitend legt ook de heer Mulder als nieuw lid van de Rekenkamercommissie de belofte af.  Steunfractieleden - P.A. Barendregt (VVD) – Belofte  - L. Dalebout (PvdA/GroenLinks) – Belofte - R. van Houten (VVD) – Belofte  - W. Meijers (SGP/ChristenUnie) - Eed - H.M van Os - Koevoets (CDA) - Eed - J. Peene (SGP/ChristenUnie) – Eed - J.Y.W. Steketee (LvK) – Belofte  Lid Rekenkamercommissie  - Hans Mulder – Belofte     06 Vragenuur  De voorzitter geeft aan dat vragen die niet tijdig ingediend zijn, schriftelijk beantwoord zullen worden.  De fractie van SGP/ChristenUnie uit haar ongenoegen over de gang van zaken met betrekking tot de behandeling van vragen bij het vragenuur. De fractie zal daar later nog op terug te zullen komen.  De heer van Kervinck stelt zijn schriftelijke ingediende vragen. Zijn eerste vraag betreft een niet schriftelijk ingediende vraag. De wethouder geeft aan deze desondanks te zullen beantwoorden.  Wethouder Wisse legt uit hoe het contact met mevrouw Hoogendoorn verlopen is en waarom hij niet fysiek met haar en de heer de Regt in gesprek is gegaan. Ten aanzien van de tweede vraag geeft wethouder Wisse aan dat het een formeel persmoment betrof met meerdere bestuurders.  
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De fractie van LvK stelt haar vragen over de toeristische informatie punten. Wethouder Roelse geeft aan dat hij de vragen schriftelijk gaat beantwoorden.  De VVD stelt in aansluiting op de vraag van LvK of de gemeente haar woord gaat houden en binnen enkele weken de Toeristisch Informatie Punten te openen.  Wethouder Roelse geeft aan dat hij de inspiratiepunten binnen enkele weken geopend en in de lucht zullen zijn.  De fractie LvK stelt haar vragen over de weekmarkt in Domburg.  Wethouder Roelse geeft aan dat er een evaluatie plaatsgevonden heeft en wie daarbij aanwezig waren. Omdat de eerste pilot-dag teleurstellend verlopen was, heeft men afgezien van de overige pilotdagen. De OBD is in kennis gesteld van het besluit wanneer en waar de markt zou gaan plaatsvinden. Met de belanghebbende partijen zijn overleggen gevoerd. Hierover vindt morgen overleg plaats in het college.  De fractie LvK vraagt waarom is de OBD niet betrokken, maar alleen geïnformeerd.  Wethouder Roelse bevestigd een eerder gegeven antwoord. Het betreffen coronamaatregelen. Morgen wordt besloten over de toekomst van de markt. Dit wordt morgen bekend gemaakt.  De fractie LvK stelt haar vragen over het Bosje van Keg.  Wethouder Roelse geeft aan dat er nog gen herstel heeft plaatsgevonden. Een en ander even stil gelegen heeft vanwege de ziekte van een vak medewerker. De gesprekken over het herstel zijn weer gestart. Op dit moment is niet te zeggen wanneer alles weer in oude staat herstelt zal zijn. De raad frequenter informeren is mogelijk.  De fractie van SGP/ChristenUnie merkt op dat het niet helder is wanneer een wethouder de ene bijeenkomst wel bijwoont en op een ander verzoek niet ingaat en roept op en eenduidige lijn te gaan volgen. De voorzitter zegt toe deze oproep mee te nemen naar het college.  De fractie van SGP/ChristenUnie refereert aan het RvO en vraagt de voorzitter de raadsleden die dat wensen de gelegenheid te geven aanvullende vragen te stellen.  De fractie van SGP/ChristenUnie verzoekt om een schorsing.  De vergadering wordt tot 20.35 uur geschorst.  De vergadering wordt hervat met een vervolg op agendapunt 6.  De fractie van SGP/ChristenUnie spreekt haar waardering uit over het naleven van het Reglement van Orde en geeft aan op de gang van zaken in het presidium terug te zullen komen. Vervolgens wordt gesproken over de uitlating van een raadslid. Besloten wordt de gang van zaken te evalueren in de eerstvolgende vergadering van het presidium.    07 Vaststellen ontwerp besluitenlijst  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   
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 08 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad  Voorgesteld wordt: De lijst van toezeggingen vast te stellen.  De fractie van SGP/ChristenUnie refereert aan een toezegging ten aanzien van een adequate oplossing voor Diftar. Deze staat niet op de Lijst. De fractie komt daarop terug bij de hamerstukken.  De fractie van SGP/ChristenUnie heeft lijsten met toezeggingen vergeleken. Dit leidt tot de opmerking ten aanzien van de toegezegde informatie over de Fort den Haakweg dat deze nu toegezegd wordt 4 maanden na de eerste toezegging.  Wethouder Roelse geeft aan dat het onderzoek afgerond is. De raad wordt volgende week geïnformeerd over de vervolgstappen. Een datum komt op korte termijn. Desgevraagd kan hij geen toezegging doen dat het in de eerstvolgende commissie RO komt.  Het antwoord van de wethouder geeft aanleiding tot een ontstemde reactie bij de fractie van SGP/ChristenUnie. De fractie van DTV stelt voor ook dit ongenoegen te bespreken in het presidium.  De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt zich af of het wel juist is om informatie over leasing van betaalautomaten te bespreken in de auditcommissie.  De voorzitter geeft aan dat dit voorgestaan wordt vanwege de specifieke inhoudelijke financiële informatie.  De lijst van toezeggingen wordt vastgesteld.   09 Bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence  Voorgesteld wordt: 1. Een incidentele bijdrage van maximaal € 175.899 beschikbaar te stellen voor de kosten om de bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence mogelijk te maken.  2. Dit eenmalig te dekken uit de Algemene Reserve.  3. Kennisnemen van de informatie dat de businesscase naast de incidentele bijdrage ook structurele financiële consequenties tot gevolg heeft. In ieder geval zal de komende vijf jaren naast de p*q een omzetgarantie worden geboden tot een bedrag 
van € 7 miljoen per jaar. Daarnaast worden de tarieven voor alle instellingen geharmoniseerd.  De fractie van PvdA/GroenLinks laat weten een tweetal moties in te zullen dienen. Gestart wordt met een reflectie op de situatie waarin de raad gevraagd wordt een besluit te nemen. Centraal in het betoog van de fractie staat dat wat de raad ook beslist, hij altijd onrechtmatig handelt: of hij verzaakt zijn zorgplicht. Of hij overtreedt de aanbestedingsregels. Dit is een gordiaanse knoop. Aan de ene kant staat de zorgplicht en de continuïteit. Aan de andere kant staan de financiële 
gevolgen en risico’s. De fractie hoort graag een toelichting van de wethouder op haar  
advies hoe om te gaan met de aanbestedingsrisico’s.   De fractie is van mening dat het budgetrecht een wassen neus geworden is. Een motie ingediend in Goes is door de fractie, samen met de fractie van SGP/ChristenUnie, overgenomen en wordt ingebracht.  De fractie van SGP/ChristenUnie leest het dictum voor van de motie 
‘Rekenkamercommissie-onderzoek dossier Intervence’. De motie roept op de rekenkamercommissie te verzoeken samen met de rekenkamercommissies van 
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andere Zeeuwse gemeenten een rekenkameronderzoek in te stellen naar het Intervence dossier.   De fractie van PvdA/GroenLinks vervolgt zijn betoog. Zonder voorwaarden instemmen is niet zonder risico. De fractie stelt voor aan te besteden langs het traject van vrijwillige transparantie en anders regulier aan te besteden per 1 januari 2022.  De fractie van PvdA/GroenLinks dient een motie ‘Jeugdzorg Zeeland’ en leest het dictum voor.  De fractie van SGP/ChristenUnie is blij met de oproep van Intervence om vanuit het belang van het kind dit voorstel te steunen. De fractie reageert ook op de motie Jeugdzorg Zeeland. Die motie gaat de fractie niet steunen. Ja, er is te weinig geld meegekomen bij de decentralisatie van de jeugdzorg. Maar deze discussie hoort niet thuis bij het dossier Intervence.  De fractie van het CDA refereert aan de inbreng van voorgaande sprekers. Ook deze fractie ervaart het gevoel te moeten tekenen bij het kruisje voor een open rekening. Er zijn weinig keuzes. De fractie zal voor het voorstel stemmen en zal beide moties steunen. De fractie hoopt dat de reactie van het rijk op de arbitragezaak dusdanig is, dat die de tweede motie overbodig maakt.  De fractie van de VVD refereert aan de open rekening achteraf. Die zorg heeft men ook geuit in de commissie MO. De fractie refereert aan de informatie dat het demissionaire kabinet voor 2022 1,3 miljard beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten in de jeugdzorg. De fractie blijft zorgen houden over de kosten van de fusie. We hebben geen keuze en stemmen in. De fractie steunt de motie Jeugdzorg Zeeland niet. De fractie verwacht dat er al extra middelen zullen komen. Stemt ook niet in met de motie die oproept tot een onderzoek van de rekenkamercommissie. Zij zet het budget liever in voor een ander onderzoek.  De fractie van DTV geeft aan dat het een delicate en complexe zaak is. Delicaat omdat het om de zorg voor kwetsbare jongeren gaat. Complex vanwege de vele pogingen om het tijd voor Intervence te keren. De fractie ziet tegenover de pittige voorwaarden van JB West graag ook enkele garanties. Als voorbeeld wordt genoemd dat er geen Zeeuws geld wegvloeit naar anderen partijen. De duur van de garantie en de hoogte van de tariefstijging zijn beiden maximaal. Na 5 jaar wordt een reguliere aanbesteding verwacht.  De motie ‘jeugdzorg Zeeland’ wordt door DTV gesteund. De motie ‘Rekenkamercommissie-onderzoek dossier Intervence’ steunt de fractie niet op basis van hetzelfde argument als de VVD fractie.  De fractie LvK geeft aan stemt in te stemmen met het raadsvoorstel. Ten aanzien van beide moties wacht de fractie de reactie van de wethouder af.  Wethouder Maas geeft aan te waarderen dat de raad de zorg voor de jongeren voorop stelt. Dit ondanks de zorgen die geuit zijn en waarvoor begrip is. Het traject van vrijwillige transparantie loopt tot 16 juni. De overeenkomst zal niet eerder dan na die datum en op onder voorbehoud van besluitvorming door de raden, gesloten worden. De instanties zijn positief over bestuurlijke overname en fusie. Financiële voorwaarden zijn nodig. Er dient haast gemaakt te worden; daar is iedereen bij gebaat.  In reactie op de inbreng van de fracties geeft hij aan 
 het geen halfbakken voorstel te vinden; 
 de financiële risico’s zijn geminimaliseerd (onder andere door middel van de vrijwillige transparantie); 
 met oog op de continuïteit van jeugdzorg is deze fusie een goede zaak.  
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In vervolg op de moties adviseert hij de raad gezamenlijk met andere raden te spreken over het overdragen van bevoegdheden aan colleges en, in dit geval de bestuurscommissie. Velen doen al beroep op de rijksoverheid om meer geld beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Hij spreekt de hoop uit dat deze fusie de juiste keuze is. Voorkomen moet worden dat kinderen het ‘Kind van de rekening’ worden.  Voor wat betreft de tweede fase merkt hij op: 
 JB West Zeeland is een aparte stichting. Geld kan niet wegvloeien. 
 5 jaar is maximum. 
 3,3% is maximum, ingaande 2022. Dat geldt ook voor andere gecertificeerde instellingen. Hij kan daar geen garantie voor geven. Hij zegt toe er wel scherp op te letten.  De fractie LvK geeft aan beide moties niet te zullen steunen.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  De motie ‘Rekenkamercommissie-onderzoek dossier Intervence’ roept de gemeenteraad op te besluiten: 1. De Rekenkamercommissie te vragen te onderzoeken of samen met de Rekenkamer(commissie)s van andere Zeeuwse gemeenten onderzoek naar het Intervence dossier kan worden verricht;  2. De rekenkamercommissie te verzoeken uiterlijk 1 oktober 2021 aan de gemeenteraad terug te koppelen of een dergelijk onderzoek gestart kan worden en welke gemeenten/rekenkamers hieraan deel wensen te nemen. En - indien dat het geval is - dan tevens een gezamenlijk onderzoeksvoorstel te presenteren.  De motie wordt in stemming gebracht en met 13 stemmen voor (fracties van PvdA/GroenLinks, SGP/ChristenUnie en CDA) en 6 stemmen tegen (fracties van VVD, DTV en LvK) aangenomen.  De motie ‘Jeugdzorg Zeeland’ roept de gemeenteraad op het college te verzoeken: De Tweede Kamer op te roepen in de kabinetsformatie als eis mee te geven dat er structureel voldoende geld beschikbaar komt voor adequate jeugdzorg en dat er uitwerking wordt gegeven aan de adviezen die werden 

uitgebracht door de SER in het rapport “Jeugdzorg van systemen naar 
mensen” d.d. 21-5-2021   De motie wordt in stemming gebracht en met 10 stemmen voor (fracties van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) en 9 stemmen tegen (fracties van VVD, LvK en SGP/ChristenUnie) aangenomen.    10 Deltaplan discriminatie  Voorgesteld wordt: Instemmen met het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie en hieruit een lokaal en vormvrij Deltaplan aanpak discriminatie samenstellen.  De fractie van PvdA/GroenLinks geeft aan dat er nog regelmatig sprake is van discriminatie. De fractie benoemt daarvan diverse voorbeelden. Daarmee geeft ze aan waarom het tegengaan van discriminatie van groot belang is. Het is ook in ieders belang. Daarom steunt de fractie dit plan van harte.   
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Fractie van SGP/ChristenUnie bepleit vooral bewustwording. Dit plan gaat verder. Het stuurt in de praktische uitvoering. Er blijft sprake van versnippering. De fractie steunt het raadsvoorstel niet.  De fractie van het CDA ziet meerwaarde in dit programma. Discriminatie is bewust of onbewust onder ons. Het is goed om daar aandacht aan te geven.  De VVD fractie sluit aan bij woorden van de fractie van SGP/ChristenUnie. Discriminatie is verboden. Daaraan werken is evident. Een Zeeuws brede structuur is niet nodig. De fractie steunt daarom het voorstel niet.  De fractie van DTV geeft aan dat lokale initiatieven belangrijk gericht op alle domeinen, belangrijk zijn. Het gaat om het grote geheel. Dat ondersteunt de fractie.  De fractie LvK geeft aan niet in te stemmen met het voorstel.  Wethouder Maas benoemt de principiële bezwaren die geuit zijn door een drietal fracties. Het college is van mening dat het Deltaplan effectief en efficiënt optreden tegen discriminatie mogelijk maakt, tegen relatief geringe kosten.  Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 10 stemmen voor (fracties van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) en 9 stemmen tegen (fracties van VVD, LvK en SGP/ChristenUnie) aangenomen.     Alle hamerstukken: unaniem vastgesteld.     11 Hamerstukken   11.01 Beslissing op bezwaar tegen vaststelling wijziging Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 201  1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren overeenkomstig het ter zake uitgebrachte advies van de commissie bezwaarschriften.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.02 Meerjarenbegroting 2022, jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020 van de Muziekschool Zeeland  1. Kennis nemen van de jaarstukken Muziekschool Zeeland en instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2020. 2. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2022 van de Muziekschool Zeeland. 3. Het overschot 2022 toevoegen aan eenmalig onvoorzien 2022 4. De overschotten voortkomend uit de meerjarenraming verwerken in de eerste Bestuursrapportage 2022. 5. Zienswijze indienen inhoudende: Muziekschool Zeeland dient bij de 1e begrotingswijziging 2021 een uitwerking aanlevert van de voorgestelde investeringen uit de bestemmingsreserve waaruit blijkt hoe deze investeringen leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, de 
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Muziekschool Zeeland hier jaarlijks op evalueert en deze evaluatie deelt met de deelnemende gemeenten. Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.03 Jaarstukken Orionis 2020  Voorgesteld wordt: 1. Kennisnemen van de Jaarstukken Orionis.  2. Als zienswijze aan het algemeen bestuur van Orionis aan te geven het jaarrekeningresultaat 2020 van Orionis uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Waarbij rekening wordt gehouden met een nieuw te vormen 
bestemmingsreserve door Orionis Walcheren ad. € 447.000 voor de uitvoeringskosten TOZO.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.04 Begrotingswijziging 2021 OLAZ  1. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2021 van OLAZ; 2. A. de som van de structurele meeropbrengst in 2021 toe te voegen aan           de egalisatiereserve afvalstoffenheffing; B. de incidentele meerkosten door corona ten laste laten komen uit het              Coronabudget.  De fractie van SGP/ChristenUnie merkt op dat volgens het voorstel de hoeveelheid te verwerken afval lager geraamd is als gevolg van de invoering van Diftar. De wethouder wordt gevraagd dit toe te lichten.  Wethouder Roelse geeft aan dat de hoeveelheid brandbaar afval lager geraamd is. De gemeente hoopt als gevolg van Diftar minder restafval te krijgen (minder dan 100 kg per persoon) en meer gft. Het verwerken van het restafval kost € 119 per ton, het verwerken van gft € 77,50 per ton. Verwacht wordt dat dit tot een besparing leidt.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.05 Jaarrekening 2020 OLAZ  1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van OLAZ; 2. In te stemmen met toevoeging resultaat OLAZ aan algemene reserve OLAZ; 3. De afrekening 2020 mee te nemen in de jaarrekening en toe te voegen aan de voorziening egalisatiereserve afvalstoffenheffing.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.   11.06 Conceptbegroting 2022 OLAZ  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van OLAZ; 2. De tarieven en bijdragen uit de OLAZ begroting te betrekken in de tariefbepaling voor de afvalstoffenheffing 2022.  
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Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.07 Rapportage sociaal domein ("Sturen met inzicht")  1. De rapportage sociaal domein (“Sturen met inzicht”) voor kennisgeving aannemen.   Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.08 Orionis 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022  1. De raad voor te stellen als zienswijze bij het algemeen bestuur van Orionis in te brengen dat ingestemd kan worden met de 1e begrotingswijziging 2021. 2. De raad voor te stellen als zienswijze bij het algemeen bestuur van Orionis in te brengen dat ingestemd kan worden met de begroting 2022 en de bijbehorende meerjarige raming 2023-2025. 3. De raad voor te stellen als zienswijze bij het algemeen bestuur van Orionis in te brengen dat het niveau van de dienstverlening/participatie van de klanten wordt gemonitord en daarover aan de raad wordt gerapporteerd. 4. De raad voor te stellen het saldo van de begrotingswijziging 2021 toe te voegen aan de gemeentelijke Algemene Reserve. 5. De raad voor te stellen de saldo’s uit de meerjarenbegroting 2022-2025 te verwerken in de Gemeentelijke kadernota 2022.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.09 Vernieuwen verlichting sporthal en overige ruimten verenigingsgebouw "De Couburg"  1. Vernieuwing van de verlichting van de Sporthal en nevenruimten van 
verenigingsgebouw “De Couburg”.  2. Een budget van € 67.702- voor de vernieuwing van de verlichting opnemen. 3. De kapitaallasten van € 3.385,- dekken uit de stelpost energiebesparing.  4. Structurele energiebesparing van € 2.432,- per jaar toevoegen aan de stelpost energiebesparing.  5. Structurele besparing op onderhoud lampen van € 2.032,- per jaar toevoegen aan de stelpost energiebesparing.  6. Instemmen met aanschaf van een i-pad voor aansturing van de verlichting. De kosten voor de i-pad van ongeveer € 500,-, dekken uit budget stelpost energiebesparing. 7.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.10 Aanwijzingsbesluit tweede plaatsvervangend griffier  1. De raad wordt voorgesteld mevrouw S.D.J. Jager aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier voor de periode 1 juni 2021 tot 1 december 2021.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  
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  11.11 Privacy beleid gemeenteraad Veere  1. Het privacy beleid voor de gemeenteraad gelijk te stellen aan het door het college vastgestelde privacy beleid gemeente Veere; 2. De operationele taken en bevoegdheden op basis van de AVG uit te laten voeren door het college; 3. De door het college aangewezen Functionaris Gegevensbescherming ook aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeenteraad; 4. In te stemmen met de huidige werkwijze voor het al dan niet openbaar plaatsen van Ingekomen Stukken op de LIS voor de raadsvergadering. Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    11.12 Verantwoording fractiebudgetten  1. In te stemmen met de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten over 2020. 2. Over te gaan tot afrekening met de verschillende fracties. Dit voorstel is op verzoek en met instemming van de raad van de agenda gehaald.    11.13 Wisseling functie rekenkamercommissie leden  1. Instemmen met de wisseling van functie van de voorzitter rekenkamercommissie met het huidige lid de heer Hans Mulder per 1 juli 2021. Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.    12 Ingekomen stukken  Voorgesteld wordt:  De Ingekomen Stukken conform advies te behandelen.  De fractie van SGP/ChristenUnie heeft de navolgende vragen ingediend: Naar aanleiding van de voorlopige besluitenlijst van B&W, week 22, punt 21, Afsluiten diverse langlopende geldleningen:  
 Wat zijn de consequenties van de rente-afwijkingen voor de leningen in totaal voor de totale looptijd.  
 Zijn er naast de afspraken t.a.v. de rente en looptijd nog andere kosten te verwachten i.v.m. de afgesloten leningen. 
 Zijn er afspraken gemaakt indien de gemeente Veere zich niet aan haar afnameverplichting houdt.  Wethouder Wisse laat weten dat als gevolg van het uiteindelijke gewogen gemiddelde van 0,65%, er een verwacht voordeel zal ontstaan van 9,2 miljoen in plaats van 10 miljoen, te weten € 230.000,-- per jaar. Er zijn geen andere kosten te verwachten. Wanneer de gemeente zich niet zou houden aan de afname verplichting, zijn de reguliere voorwaarden van toepassing, t.w. een boete. De hoogte daarvan is niet bekend en kan niet op voorhand berekend worden.  
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De fractie van SGP/ChristenUnie wil graag een berekening ontvangen van het verminderde voordeel. De fractie komt uit op een ander resultaat. Gevraagd wordt of er bereidstellingsprovisie berekend wordt. Wat zijn de voorwaarden? Zijn daar op voorhand gegevens van bekend?   De voorzitter zegt een schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen toe.  De fractie van PvdA/GroenLinks doet onderstaand verzoek. 12.01.02 Realisatie taakstelling huisvestiging vergunninghouders. De fractie wil dit stuk agenderen voor de commissie. De fractie wil graag een toelichting vanuit het college over de aard van de problematiek en de inspanning die gedaan is om doelen toch te realiseren. De fractie heeft hier 10 februari ook vragen over gesteld.  De andere fracties kunnen instemmen met het agenderen hiervan in de commissie. De VVD fractie heeft de volgende vraag ingediend: B&W-besluitenlijst van week 17, punt 03 (besloten vergadering) en week 22, punt 04 (besloten vergadering), betreffende de vacature medewerker interne controle /treasury: Dit is precies hetzelfde voorstel met dezelfde dekking. In week 17 was het niet conform, in week 22 wel conform. De fractie vraagt zich af wat er in de tussentijd gebeurd is, op rond waarvan dit gewijzigd is. De fractie is bovendien van mening dat het invullen van deze vacature voor de raad slikken of stikken is. Deze vacature wordt nu ingevuld en daarmee wordt de verplichting aangegaan. Dus als we niet instemmen en geen budget beschikbaar willen stellen betekent dat een bezuiniging op iets anders. Fractie van de VVD licht de vragen toe.  Wethouder Wisse geeft aan dat het goed is om positief kritisch te zijn. In eerste instantie is er kritisch naar gekeken in het licht van de perspectiefnota. Met deze vacature wordt beoogd de interne controle op peil te houden. Er is dekking gevonden binnen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door het niet invullen van tijdelijke vacatures en het stellen van prioriteiten. Het is een belangrijke vacature. Uitstel van het invullen hiervan was niet verstandig.  12.01.09: winterkamperen. De fractie LvK refereert aan zijn vraag in het presidium om het winterkamperen te agenderen voor de commissie en verzoekt deze brief daaraan toe te voegen.  De fractie van SGP/ChristenUnie stelt vragen naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Kaasboerterrein te Biggekerke. De fractie van de VVD vult de vragen aan. Centraal staat de vraag of en wanneer wethouder Maas overleg gevoerd heeft met de provincie over het plan voor het realiseren van 14/ 15 lodges.  Wethouder Maas geeft aan de vergadering van 18 maart nageluisterd. Hij heeft niet gezegd dat medewerking door provincie geweigerd wordt vanwege de kustvisie. Hij heeft gezegd dat het oordeel van twee colleges van de gemeente is, dat nieuwe plannen aan de kustvisie getoetst moeten worden  De fractie van SGP/ChristenUnie uit haar teleurstelling over de beantwoording. De fractie is van mening dat de plank misgeslagen is ten aanzien van de hotelontwikkeling en zou graag zien dat het college dat erkent.  De VVD fractie begrijpt dat de vragen niet formeel aan de provincie voorgelegd zijn. De fractie vraagt of de wethouder mogelijkheden ziet tot overleg met initiatiefnemer en overleg met de provincie.  Wethouder Maas geeft aan dat eerst de stukken bestudeerd worden op de vraag of de vergunning nog gebruikt kan worden. Pas daarna zou een vraag aan de orde kunnen zijn of er ruimte is voor overleg.   12.05.04: memo naar aanleiding van betaald parkeren. 
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De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt wanneer de raad een nieuwe update krijgt. Wethouder Wisse zegt deze toe bij de Bestuursrapportage.  12.04.05 en besluitelijst week 22: veel inwoners zullen een parkeerplaats aanleggen op eigen terrein. Dit heeft meer verstening tot gevolg. Met de operatie Steenbreek willen we dat juist tegen gaan. Kunnen die twee zaken bij elkaar gebracht worden en hoe?   Wethouder Wisse geeft aan dat meer verstening geen gewenste ontwikkeling is. Dit kan met de APV tegengegaan worden. Voor een parkeerplaats in de tuin is een inrit vergunning nodig. Bij ongewenste ontwikkelingen zijn er mogelijkheden het beleid aan te passen.  12.04.08: collectieve aanvraag volkshuisvestingsfonds De VVD fractie vraagt of de raad nog info krijgt hoe wij dat in Veere uit gaan voeren.   Wethouder Maas zegt toe dat na het honoreren van de aanvraag en voordat de gemeente met de uitvoering aan de slag gaan, de raad geïnformeerd wordt.    13 Sluiting  Vergadering wordt om 22.05 gesloten.    


