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Concept besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 1 juli 2020 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: drs. R.J. van der Zwaag 

Griffier plv.: mr. A.W.L. Piersma 

 

Leden: 

Fractie SGP/ChristenUnie de leden: J.M.I. Wisse, A.L. Jacobse en M. van den Bosse. 

Fractie PvdA/GroenLinks de leden: T. Lievense, P Blom, P.H.J.L. Meijs, W.J.M. Rijken en 

A.M.M. van Haperen 

Fractie DTV de leden: S. Sparreboom en J.A. de Buck 

Fractie VVD de leden: M. Osté-Aarnoutse, C.C.W. van den Berge en L.V.M. van den Berg. 

Fractie CDA de leden: L.C. Meijers, J.W. Sanderse en B. van Hese. 

Fractie Lijst van Kervinck het lid: S. van Kervinck. 

 

Afwezig zijn de heren A.W. Maris en A.N. te Sligte van de fractie SGP/ChristenUnie. 

 

Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse en de 

gemeentesecretaris. 

 

 

01 Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat  

De heer A.N. te Sligte en de heer A.W. Maris van de fractie SGP/ChristenUnie zich 

afwezig hebben gemeld. Verder zal wethouder P. Wisse wat later aanwezig zijn.  

 

 

02 Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

03 Spreekrecht voor de burgers 

 

Geen insprekers gemeld.  
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04 Vragenuur 

 

Vragen zandsuppletie: 

De fracties VVD, Lijst van Kervinck en SGP/ChristenUnie hebben vragen gesteld 

over zandsuppletie. De vragen zijn aan dit verslag als bijlage gevoegd. 

Fractie VVD draagt de vragen voor.  

Wethouder Roelse zegt de vragen laat ontvangen te hebben, maar zal zijn best doen 

ze te beantwoorden: antwoord 1 is nee. Punt 2 uit de terugkoppeling werd aangegeven 

het antwoord te begrijpen. Punt 3 uw suggestie klopt niet. Punt 5 is een hele trits van 

vragen. Eis provincie was een fonds te vormen door de kustgemeenten. Punt 6 dat 

blijkt niet uit de notulen. Punt 9 dat klopt. Die voorwaarden waren voor ons 

onacceptabel. Punt 11 de goedkeuring van de gemeente is noodzakelijk, die was en is 

er niet. Naar de mening van het college heeft de provincie het met hun eis onmogelijk 

gemaakt, omdat ze wisten dat één gemeente niet mee zou doen.  

Fractie VVD stelt het op prijs dat er zo snel antwoorden zijn, maar is teleurgesteld 

over de manier van antwoorden. Ze is het niet eens dat het een eis van de provincie is. 

Leest iets anders in de stukken. Is de gemeente er in toekomst gereed voor? 

Wethouder Roelse geeft aan dat als er in de toekomst weer een verzoek komt er dan 

een oordelen over te geven. De brief met de eis is na afloop in te zien. 

Fractie VVD vraagt of niet alleen de brief maar ook de notulen in te zien zijn. In de 

notulen staan mogelijkheden voor Veere in die niet benut zijn.  

Wethouder Roelse zegt uitgegaan te zijn van de brief. De notulen kunnen gedeeld 

worden. Zegt de stukken openbaar te maken op een stuk van Rijkswaterstaat na. 

 

Vragen Dorpsstraat Oostkapelle: 

Fractie SGP/ChristenUnie heeft vragen gesteld over de drukte en het parkeren in de 

Dorpsstraat te Oostkapelle. De vragen zijn aan dit verslag als bijlage gevoegd.  

De burgemeester antwoordt dat er kleurcodes komen m.b.t. de drukte. Dit is 

besproken met de ondernemersverenigingen en de dorpsraden. Elke kleur betekent 

iets qua te nemen maatregelen. Het gaat om de kustgemeenten. Er is een draaiboek 

en het is iets dynamisch, niet statisch. Het is sturen op het gedrag van mensen. Het 

wordt besproken met dorpsraden en ondernemersverenigingen. Als geconstateerd 

wordt dat niet goed geparkeerd wordt, dan worden passende maatregelen genomen. 

Fractie SGP/ChristenUnie wenst aanvullende maatregelen. 

De burgemeester zegt dat de auto altijd te gast is in deze straat, daarom is de 

inrichting van de straat zo gekozen. Niet alleen klanten parkeren daar, maar ook 

ondernemers. Ze zijn er op gewezen dat dit niet de bedoeling is. Iedereen wordt 

aangesproken, niet alleen de gasten. 

 

 

05 Vaststellen ontwerp besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 

2020 

 

Fractie SGP/ChristenUnie merkt op dat op pagina 9 bovenaan staat, dat een motie 

met 6 stemmen tegen en 4 stemmen voor wordt aangenomen. Dit is onjuist.  

De burgemeester zegt dat de besluitenlijst pas laat ontvangen is. Hij zal het laten 

checken en corrigeren waar nodig. Voor het overige wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

Noot griffier plv.:  

De besluitenlijst van 28 mei 2020 op pagina 9 bovenaan met betrekking tot 

agendapunt 15 Moties, 3. Motie Groenvoorziening in de openbare ruimte moet staan: 

De motie wordt met 6 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en VVD) en 4 

stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie, Lijst van Kervinck en DTV) aangenomen. 

 

Op pagina 1 van de besluitenlijst ontbreken de aan- en afwezigen. 

Aanwezig waren de leden:  

Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.W. Maris, A.L. Jacobse (gedeeltelijk), A.N. te 
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Sligte (gedeeltelijk) en M. van den Bosse;  

Fractie PvdA/GroenLinks de leden: T. Lievense , W.J.M. Rijken en A.M.M. van Haperen 

(vanaf agendapunt 4);  

Fractie DTV het lid: S. Sparreboom;  

Fractie VVD de leden: M. Osté-Aarnoutse, C.C.W. van den Berge (gedeeltelijk) en 

L.V.M. van den Berg (gedeeltelijk); 

Fractie CDA de leden: L.C. Meijers, B. van Hese (gedeeltelijk) en J.W. Sanderse; 

Lijst van Kervinck het lid: S. van Kervinck. 

Afwezig: A. van Vliet, P Blom en P.H.J.L. Meijs (fractie PvdA/GroenLinks); J. de Buck 

(fractie DTV); J.M.I. Wisse (fractie SGP/ChristenUnie). 

Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse  

 

 

06 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

 

Fractie PvdA/GroenLinks vraagt zich af of de toezeggingen van vorige wethouders 

er nog in staan, want de lijst is korter. Bijvoorbeeld de aangenomen motie van de 

voedselbank. Wacht nog op hoe het zit met de huisvesting van de voedselbank.  

De voorzitter zegt dat de namen van de wethouders gewijzigd zijn, maar zal een en 

ander laten checken. Naar aanleiding van een vraag van de fractie 

SGP/ChristenUnie hierover zegt hij dat het onderwerp Afvalwijzer diftar bij 

wethouder Roelse hoort.  

De voorzitter zal ook dit laten aanpassen. Daarnaast of er nog toezeggingen zijn die 

er nog op horen. 

 

 

07 Ingekomen stukken 

 

De voorzitter vraagt of het akkoord is dit agendapunt te behandelen  na agendapunt 

15 Hamerstukken. Dit is akkoord. 

 

 

08 RV Randvoorwaarden herontwikkeling Nehalenniagebied  

 

De voorzitter zegt dat fractie SGP/ChristenUnie het eerst het woord heeft, n.a.v. het 

via het lot getrokken nummer 4.  

 

Fractie SGP/ChristenUnie heeft een motie Randvoorwaarden herontwikkeling 

Nehalenniagebied ingediend. De motie is hierbij gevoegd en wordt ook in Notubox 

geplaatst. 

Het dictum van de motie luidt: 

 te onderzoeken of het mogelijk is om de midgetgolf in het Nehalenniagebied te 

behouden. 

 In gesprek te gaan met provincie Zeeland onder welke voorwaarden de midgetgolf 

ingepast kan worden, zonder dat de Regiodeal subsidie gevaar loopt. 

 De vertegenwoordiging van de midgetgolf te betrekken bij dit onderzoek 

 

In reactie op de motie en het voorliggende raadsvoorstel wordt door de diverse 

fracties het volgende naar voren gebracht: 

De raad betrokken te houden bij de verdere uitwerking, de toekomstige exploitatie van 

de golfbaan of dit ook kan door één van de ondernemers, liever een duingebied en 

geen activiteiten op die locatie, de referentiepunten, in hoeverre is er medewerking 

van de ondernemers, aandachtspunten m.b.t. parkeren en klassieke architectuur, 

aansluiten bij de bad status, deelfietsen en deelauto’s. 

Wethouder Maas licht het overleg met de ondernemers toe. Er wordt gekeken naar 

de mogelijkheden voor parkeren. Ook elders wordt gekeken naar vervangende 

plekken. In september/oktober spreekt hij de ondernemers weer. Ook over de kaders 
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en de subsidie is gesproken. Ambtelijk is bij de provincie afgetast hoe het zit met de 

subsidie. Het is een voorwaarde voor vergroening van het gebied. Als het niet volledig 

uitgevoerd wordt, staat de toekenning van de subsidie ter discussie. Hij zegt toe de 

raad te betrekken in de planvorming of via een algemene commissie of via een RIB of 

op een andere wijze. Hij zegt m.b.t. de hoogte van de gebouwen, dat voor het college 

het huidige peil het te hanteren peil is. Als er van de planologische ruimte van een 

ondernemer wat af gehaald wordt, dan is de wens dat te compenseren niet in de 

hoogte maar in de breedte of diepte. Hij zegt m.b.t. de klassieke architectuur dat 

getoetst wordt aan het Beeldkwaliteitsplan. Hij zegt aan te sluiten bij de bad status. Hij 

zegt over auto’s en mobiliteit, dat de focus nu gericht is op medegebruik van de 

parkeerkelder van het Badhotel. Sommige ondernemers spelen ook met het idee om 

buiten de kern te parkeren en andere vormen van vervoer.  

 

De motie is verworpen met 10 stemmen tegen en 7 stemmen voor. Tegen zijn de 

fracties PvdA/GroenLinks, VVD en DTV. Voor zijn de fracties SGP/ChristenUnie, Lijst 

van Kervinck en CDA. 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

Vaststellen van “Ontwikkelingen in het Nehalenniagebied te Domburg. Uitgangspunten 

en randvoorwaarden.” 

 

Toezegging: 

Wethouder Maas zegt de raad te betrekken in de planvorming of via een algemene 

commissie of via een RIB of op een andere wijze.  

 

 

09 RV 1ste wijziging tarieventabel behorend bij de verordening 

precariobelasting 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. De gewijzigde tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2020 

vast te stellen. 

 

 

10 RV Gebiedsvisie Veerse Meer, fase 1 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. De ‘Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030, Besluitvormingsnotitie fase 1’ vast te 

stellen en daarmee: 

a. de algemene principes; 

b. de aanwijzing van de aandachts- en beschermingsgebieden; 

c. het overgangsbeleid van actuele ruimtelijke plannen en initiatieven. 

2. In te stemmen met het uitganspunt om geen nieuwe verblijfsrecreatieve 

initiatieven in procedure te brengen, vanaf het moment van vaststelling van fase 

1 tot de vaststelling van de gehele gebiedsvisie, dan wel tot dat er voor een 

specifiek aandachtsgebied in fase 2 een integrale visie via een participatief traject 

tot stand is gekomen en is vastgesteld.  

 

In reactie op het voorliggende raadsvoorstel wordt door de diverse fracties het 

volgende naar voren gebracht: 

De vrees dat met deze uitgangspunten niet kan worden voorkomen, dat het groen 

rond het Veerse Meer moet wijken voor recreatie bebouwing; de invloed van het 

Waterpark Veerse Meer; of m.b.t. dit plan nog een inspraakreactie ingediend is; hoe zit 

het met het mijnenmagazijn; of er strakke toetsingskaders en een sterke 

gebiedsautoriteit moeten komen; hoe zou de regie er moeten komen; de bescheiden 

overgebleven ruimte voor Veere; wordt het Oranjeplein beperkt door deze visie. 
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Wethouder Maas zegt dat er veel in de pijplijn bij andere gemeenten zit. In een 

bestuurlijk overleg gisteren is duidelijk door hem aangegeven dat de begrenzing zoals 

door Veere aangegeven de begrenzing is, dat wordt ook in de 2de fase opgenomen. Het 

Oranjeplein is een pijplijn project o.g.v. het Beeldkwaliteitsplan, dat is gisteren op 

bestuurlijk niveau bevestigd. Het Oranjeplein zit in categorie 2. Bij de wethouder te 

Middelburg is bereidheid om de projectleiding het Waterpark Veerse Meer hier toe te 

komen lichten. De regie over het Veerse meer wordt in de 2de fase uitgewerkt. Het 

college is voorstander voor een strakke regie. De agrarische bedrijfsvoering is goed 

geborgd. Hij is er van overtuigd de bescheiden ruimte te kunnen benutten. Hij doet 

zijn best m.b.t. het mijnenmagazijn. De planning is reëel. Het Oranjeplein en het 

mijnenmagazijn zitten net buiten de begrenzing, maar het zijn plannen die mogelijk 

van invloed zijn op het Veerse meer, daarom zijn ze op voorhand meegenomen als 

aandachtgebieden. Is het er mee eens dat er regie moet zijn m.b.t. de afspraken. 

 

Toezegging: 

Wethouder Maas zegt toe dat de projectleiding uit Middelburg gevraagd wordt het 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer’ te komen toelichten.  

 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

 

 

11 RV Keuze duintrap Schermershoofd Westkapelle 

 

Van de fracties PvdA/GroenLinks en DTV is een amendement ontvangen. Het 

amendement is hierbij gevoegd en wordt ook in Notubox bij dit onderwerp geplaatst. 

 

Het amendement luidt: 

1. Voor het Schermershoofd te kiezen voor optie A (‘traditionele trap’), welke op 

zo kort mogelijke termijn moet worden gerealiseerd en in ieder geval vóór het 

toeristenseizoen 2021. 

2. In samenspraak met marktpartijen na te gaan of het ontwerp en de 

materiaalkeuze van traditionele trappen zodanig kan worden aangepast dat de 

levensduur substantieel kan worden verlengd en de milieu-impact kan worden 

verminderd. De resultaten hiervan dienen te worden verwerkt in eerstkomende 

voorstellen voor vervanging van duintrappen. 

3. Het college op te dragen om de uitgangspunten voor de verbetering van de 

toegankelijkheid van het strand opnieuw te formuleren, zodat deze gebruikt 

kunnen worden voor innovatieve en duurzame verbeteringen van de 

toegankelijkheid van het strand in de toekomst. 

4. Het college opdracht te geven in overleg te treden met de provincie Zeeland, 

teneinde te bewerkstelligen dat de eerder toegezegde financiële bijdrage van de 

provincie kan worden aangewend voor de onderdelen 2 en 3 van dit besluit.  

5. Bovenstaande punten als toe te voegen aan het besluit in het raadsvoorstel. 

In reactie op het amendement en het voorliggende raadsvoorstel wordt door de 

diverse fracties het volgende naar voren gebracht: 

Het voortel is niet aangepast n.a.v. het advies  van de commissie ruimtelijke kwaliteit; 

de mogelijkheid van het verliezen van de subsidie bij onvoldoende innovatie; als 

gekozen wordt voor een pilot, dan de hele pilot doen en niet half. 

Wethouder Wisse geeft onder meer aan dat het rapport van de commissie 

ruimtelijke kwaliteit toegevoegd had moeten worden. Aan de subsidie zitten heel veel 

voorwaarden. Het moet om heel vernieuwende concepten gaan. Hij wil met de 

opdracht uit het amendement op pad gaan. 
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Het amendement is aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Voor 

zijn de fracties CDA, DTV en PvdA/GroenLinks. Tegen zijn de fracties 

SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck. 

 

Het geamendeerde voorstel behelst hierdoor optie A uit het raadsvoorstel onder 

toevoeging van de punten uit het amendement.  

Optie A uit het raadsvoorstel luidt: 

1. Realiseren van een traditionele houten duintrap bij duinovergang Schermershoofd in 

Westkapelle. 

2. Een krediet van € 181.000 beschikbaar stellen en af te schrijven in 20 jaar. 

3. Kapitaallast dekken uit bestaande budgetten. 

 

Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor en 4 stemmen 

tegen. Voor zijn de fracties CDA, DTV, PvdA/GroenLinks en VVD. Tegen zijn de fracties 

SGP/ChristenUnie en Lijst van Kervinck. 

 

 

12 RV Risicoanalyse invoering diftar 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. Invoering diftar met een jaar uitstellen; 

2. Het extra jaar benutten om eventuele andere manieren van betere afvalscheiding 

te onderzoeken.  

 

In reactie op het raadsvoorstel wordt door de diverse fracties het volgende naar 

voren gebracht: 

Halen we het als we het een jaar uitstellen; is diftar dan nog wel het middel tot groter 

milieubewustzijn; de wethouder gaat m.b.t. diftar en de milieustraten het een en ander 

analyseren graag ook analyseren wat is de bijdrage aan de hoeveelheid restafval van 

de toeristen; hoe kan op korte termijn geld gevonden worden om het gedrag van 

burgers aan te passen. 

Wethouder Roelse zegt dat diftar een middel is maar geen doel. Hij zegt toe om in 

oktober met een voorstel te komen over de mogelijkheden. Hij zal daar ook een 

combinatie van voor- en nascheiding in meenemen. Hij zal de bijdrage aan restafval 

van de toerist ook in beeld brengen. Hoe zo snel mogelijk naar een reductie van 

restafval gaan met beheersbare kosten. Daarbij ook hoe het gedrag van mensen 

aangepast kan worden. 

 

Toezegging: 

Wethouder Roelse zegt toe in oktober a.s. met een voorstel te komen over de 

mogelijkheden. Hij zal daarbij ook in beeld brengen de mogelijkheden van een 

combinatie van voor- en nascheiding. Tevens de bijdrage aan restafval van de toerist. 

Daarbij ook wat de mogelijkheden zijn het gedrag van mensen te beïnvloeden.  

 

 

13 RV Verplaatsing peuterspeelzaal Meliskerke en Rode Kruis 

 

Het raadsvoorstel is aangenomen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 

Voor zijn de fracties PvdA/GroenLinks, CDA, DTV, VVD en Lijst van Kervinck.  

Tegen is de fractie SGP/ChristenUnie met als fractie de volgende 

stemverklaring: ruimte maken voor het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen 

ondersteunen wij van harte. Dat heeft het centrum van Meliskerke heel hard nodig. 

Echter eerder lag er een voorstel dat zowel door KOW als de Boaz school gedragen 

werd. Het zittende college vond het nodig dit aan te passen. Deze manier van werken 

en terugdraaien van eerdere afspraken, onderschrijven wij absoluut niet. Wij willen 

een betrouwbare overheid uitstralen en daarom zijn wij tegen dit voorstel. Ik dank u 

wel. 
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De raad heeft besloten tot: 

1. De peutergroep Meliskerke (KOW) laten onderbrengen in de BOAZ school en de 

huurovereenkomst met KOW beëindigen 

2. Voor de noodzakelijke aanpassingen van de BOAZ school een krediet van €5.000 

beschikbaar stellen en dit bedrag te dekken uit de reserve project 

maatschappelijke voorzieningen 

3. Het Rode Kruis voorstellen te verhuizen naar dorpshuis “Ons Huis” en een nieuwe 

huurovereenkomst met het Rode Kruis voor de huur van de berging sluiten 

4. Het Rode Kruis voorstellen dat de gemeente een bergruimte bij “Ons Huis” 

realiseert. Hiervoor een krediet van €18.000 beschikbaar stellen en de kapitaallast 

van €990 gebaseerd op 25 jaar af te schrijven en 1,5% rente dekken ten laste 

van te ontvangen huur van het Rode Kruis 

5. Het Rode Kruis / peuterspeelzaal gebouw slopen en vrij maken voor de 

herinrichting Torenstraat Meliskerke 

6. Voor de sloop van het gebouw een budget van €29.000 beschikbaar stellen en dit 

bedrag te dekken uit de reserve project maatschappelijke voorzieningen. Het 

structurele exploitatiesaldo van €4.042 toevoegen aan de stelpost project 

maatschappelijke voorzieningen.    

 

 

14 Financiële stukken GGD 

 

14.01 RV Begrotingswijzigingen 2020 GGD 

 

Het raadsvoorstel is aangenomen met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

Voor zijn de fracties CDA, DTV, PvdA/GroenLinks en Lijst van Kervinck. Tegen zijn de 

fracties SGP/ChristenUnie en VVD. 

 

De raad heeft besloten tot: 

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel ‘Tijdelijke 

hulpconstructie 2020-2021’ en daarmee de GGD Zeeland toestemming te verlenen om 

in 2020 maximaal € 173.833,- incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken. 

2. In te stemmen dat de Ziekteverzuimbegeleiding van MBO-studenten wordt 

toegevoegd aan het basistakenpakket GGD Zeeland met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2020 en te dekken conform punt 3. 

3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel ‘MBO 

Ziekteverzuim’ en de GGD Zeeland toestemming te verlenen om hiervoor in 2020 

€ 61.825,- incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken, voor 2021 uit eigen 

middelen van de GGD Zeeland en voor 2022 en verder door een verhoging van de 

gemeentelijke bijdrage. 

4. In te stemmen met de begrotingswijzing 2020 voor het onderdeel ‘’Toezicht Wmo’ 

en de GGD Zeeland toestemming te verlenen om hiervoor in 2020 € 27.620,- 

incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken, voor 2021 te dekken uit eigen 

middelen van de GGD Zeeland en voor 2022 en verder door een verhoging van de 

gemeentelijke bijdrage. 

5. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel ‘Wachtlijst Veilig 

Thuis’ en de GGD Zeeland toestemming te verlenen om hiervoor in 2020 maximaal 

€ 100.000,- incidenteel uit de algemene reserve te onttrekken.  

 

 

14.02 RV Programmabegroting 2021-2024 GGD 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2021-2024 van GGD Zeeland. 

2. Een zienswijze in te dienen en daarin de GGD Zeeland te vragen: 

a. samen met gemeenten de programmabegroting verder door te ontwikkelen; 
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b. bij de eerstvolgende programmabegroting bij de programma’s de vergelijkende 

cijfers 

uit de jaarstukken 2020 toe te voegen ter verbetering van het inzicht in baten en 

lasten 

per programma; 

c. met de jaarrekening 2020 een eerste nulmeting op de indicatoren op te leveren; 

d. samen met gemeenten de P&C-cyclus nog verder aan te scherpen en daardoor 

soepeler te laten verlopen; 

e. contact te leggen en te houden met de provinciaal toezichthouder over ramingen 

van 

de lastenontwikkeling voor de jeugdhulp; 

f. de P&C-cyclus uit te breiden met begrotingswijzigingen indien de ontwikkeling van 

de 

lasten van de jeugdhulp hier aanleiding toe geven. 

3. De gevraagde financiële middelen op te nemen in de gemeentelijke 

programmabegroting 2021-2024.  

 

 

15. Hamerstukken  

 

15.01 RV Exploitatie verenigingsgebouw Ons Huis Meliskerke 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. Een krediet van € 15.000-- beschikbaar stellen voor bouwkundige aanpassingen 

aan het gebouw en dit bedrag afschrijven in 25 jaar, 1,5% rente 

2. De kapitaallasten van € 825 dekken uit lagere exploitatielasten. 

 

 

15.02 RV Ontwerpbesluit omgevingsvergunning plaatsen vlonders te 

Meliskerke 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

Een ontwerpbesluit te nemen inhoudende een verklaring van geen bedenkingen te 

weigeren voor de aangevraagde omgevingsvergunning, omdat de permanente 

plaatsing van de vlonders in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

15.03 RV Grootonderhoud en isolerende maatregelen 

verenigingsgebouw de Couburg 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. Groot onderhoud uitvoeren aan de gevels van het verenigingsgebouw de 

Couburg te Koudekerke. 

2. 3. Hiervoor een bedrag van € 116.160 incl. btw beschikbaar stellen waarvan 

€48.400 als investering in duurzaamheidsmaatregelen. 

4. Dekking uit voorziening onderhoud gebouwen € 67.760 

5. Dekking kapitaallasten van € 2.662 investering van € 48.400 uit stelpost 

energiebesparing. De kapitaallasten zijn gebaseerd op 25 jaar afschrijving en 

1,5% rente. De verwachte structurele besparing op energiekosten van € 487 

toevoegen aan de stelpost energiebesparing.  

 

 

15.04 RV Vouwwand voor tijdelijke huisvesting Cbs ’t Paalhoofd 

Zoutelande 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. Geluidsdichte vouwwand in het dorpshuis laten installeren door aannemingsbedrijf 

Fraanje B.V 
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2. Hiervoor € 17.500 inclusief Btw beschikbaar stellen 

3. Dit bedrag af te schrijven in 15 jaar, 1,5% rente en de kapitaallast van € 1.429 te 

dekken uit de stelpost huisvesting onderwijs. 

 

15.05 RV Jaarstukken 2019, 1ste begrotingswijziging 2020 en 

begroting 2021 Veiligheidsregio Zeeland 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. Instemmen met de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland en daarmee 

een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 521.800 (voor 

Veere € 87.489) in 2021; 

2. De structurele kosten, € 87.489, dekken door het budget in 2021 op te hogen met 

€ 5.692, zoals opgenomen in de Kaderbrief; 

3. Instemmen met de jaarstukken 2019 en het positief saldo van € 891.277 

toevoegen aan de algemene reserve VRZ; 

4. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland; 

5. Het plan van aanpak taakstelling 2020 Veiligheidsregio Zeeland voor kennisgeving 

aannemen. 

 

15.06 RV Jaarstukken 2019, 1ste begrotingswijziging 2020 en 

begroting 2021 Zeeuws Archief 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. geen zienswijze in te dienen over de jaarverantwoording 2019 

2. geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2020. 

3. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021 

 

15.07 RV Instellingsbesluit commissie integriteit gemeente Veere 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. Instemmen met het instellingsbesluit voor een commissie integriteit. 

 

15.08 RV Wijziging benoemingen auditcommissie 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel: 

1. Namens de fractie PvdA/GroenLinks de heer T. Lievense benoemen als lid van de 

auditcommissie i.p.v. de heer P.H.J.L. Meijs, die terugtreedt als lid, en 

2. Namens de fractie DTV mevrouw S. Sparreboom benoemen als lid van de 

auditcommissie, i.p.v. de heer L.A. Roelse, die teruggetreden is vanwege zijn 

benoeming als wethouder. 

 

07 Ingekomen stukken  

 

Zoals bij agendapunt 7 besproken, worden de ingekomen stukken ná agendapunt 15 

behandeld. 

Fractie PvdA/GroenLinks vraagt over: 

Agendapunt 07.01.02 m.b.t. Orange The World campagne van 25 november t/m 10 

december a.s. Gaat het college dit jaar hiermee ook aan de slag? 

De voorzitter geeft aan dat het college de raad hiervan op de hoogte houdt. 

Fractie PvdA/GroenLinks vraagt naar aanleiding van: 

Agendapunt 07.01.05 of de voortgang van het eigen toegangsloket via een memo naar 

de commissie MO kan komen. 

Wethouder Maas zegt dat één van de RIB’en in het najaar ingevuld zal worden met 

een aantal sociaal domein onderwerpen, zoals de toegang, jeugd, sturen met inzicht. 

Fractie VVD vraagt of ook de nieuwe wet m.b.t. vroeg signalering schuld daar in 

meegenomen kan worden. 
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De voorzitter zegt in het presidium de data en de invulling voor het najaar te gaan 

plannen er zijn namelijk meer onderwerpen. 

Fractie PvdA/GroenLinks vraagt over: 

07.01.14 m.b.t. het rapport van de Nationale Ombudsman over de Wet schuldsanering 

en 07.01.28 m.b.t. ‘Stop de begrotingserosie’ graag naar de commissie. 

Wethouder Maas zegt dat het onderwerp over de wet schuldsanering past in het 

onderwerp wat eerder genoemd is om te behandelen in een RIB. 

De voorzitter vraagt of het goed is dit onderwerp met een RIB te combineren. 

Fractie PvdA/GroenLinks geeft aan daarmee akkoord te zijn. 

De voorzitter zegt dat het onderwerp 07.01.28 dan naar de commissie RO gaat. 

 

 

Noot griffier plv.: 

Tijdens de raadsvergadering niet besproken, maar wel tijdig ontvangen van de fractie 

CDA het verzoek om de volgende onderwerpen in de commissie RO te behandelen: 

07.01.30 het verzoek Jonge Johannes 

07.04.17 parkeergarage Badhotel 

Deze twee onderwerpen worden op de concept agenda van de commissie RO van 14 

september a.s. geplaatst. Het is aan de commissie hiermee akkoord te gaan. 

 

 

 

16 Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 

 

 

 

 

 


