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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 11 februari 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, 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 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: de heer M. van den Bosse. 

 

 
01 Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de heer van Vliet weer 
terug welkom in de raad. 

 

 
02 Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
03 Spreekrecht voor de burgers 

 

De heer van den Dool heeft per mail laten weten door omstandigheden geen gebruik 
te kunnen maken van het spreekrecht. 
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04 Vragenuur** 

 

De LvK vraagt om een evaluatie over het winterkamperen. 
Wethouder Maas zegt een korte evaluatie toe. 
 
De LvK vraagt waarom een deel van de wegen niet gestrooid worden. 
Wethouder Wisse geeft aan in welke volgorde er gestrooid wordt. 
 
De fractie van de PvdA stelt haar vragen over de cultuurgelden. (zie bijlage met 
vragen) 
Wethouder Wisse geeft aan dat er een compensatieregeling gemaakt is voor 
culturele instellingen. De voorwaarden zijn via internet kenbaar gemaakt. 
De gelden die de gemeente daarvoor ontvangt worden één op één doorgesluisd. Het 
beschikbare budget wordt naar rato verdeeld over de instellingen die hier een beroep 
op doen. 
 
De fractie van SGP/ChristenUnie maakt zich zorgen over de ambtelijke capaciteit op 
de afdeling RO. Aanleiding is het uitblijven van de beantwoording van vragen over de 
Kaasboerderijweg.  
 
Wethouder Maas geeft aan dat de vragen over de Kaasboerderijweg een complexe 
materie betreft. Aan een spoedige beantwoording wordt gewerkt. Als de raad nodig 
is bij het oplossen van de complexe situatie, wordt de raad daarbij betrokken. 
 
De fractie van de VVD geeft een toelichting op de achtergrond en het doel van haar 
vragen. Ze kan leven met een schriftelijke beantwoording hiervan. 
 

Wethouder Maas geeft naar aanleiding van vragen over het “plan van aanpak illegaal 

gebruik 2e woningen” aan de situaties goed in beeld te zullen brengen en waar nodig 

te zoeken naar maatwerkoplossingen. Bij klachten zal er gehandhaafd moeten 

worden Ook bij eigendomsoverdracht kan de situatie anders benaderd worden. 
Wanneer het college over de aanpak een besluit genomen heeft, zal de raad 
daarover geïnformeerd worden. De opmerkingen van de VVD zullen daarin mee 
genomen worden. 
 
De voorzitter zegt toe overige vragen, waaronder de vragen van de VVD fractie, 
schriftelijk te zullen beantwoorden. 
 
De vragen van PvdA/GroenLinks over Fort den Haakweg komen aan de orde bij de 
Ingekomen Stukken. 
 

 

 
05 Vaststellen ontwerp besluitenlijst 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
06 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

 

Met inachtneming van onderstaande wijziging wordt kennisgenomen van de lijst van 
toezeggingen 

 
o20.000024 toezegging van wethouder Roelse, o.a. onderzoek zoet water. Vraagt 
de fractie van SGP/ChristenUnie wanneer de resultaten van het onderzoek en 
beantwoording van vragen tegemoet gezien kan worden. 
 
Wethouder Roelse geeft  aan dat in de organisatie na te gaan en de raad hierover te 
informeren. Hij vraagt om een maand respijt. De fractie SGP/ChristenUnie kan 
hiermee leven. 
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07 Uitvoering parkeerbeleidsplan 1e fase. 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Een krediet van € 298.000 beschikbaar stellen voor de aankoop, plaatsing en 
verplaatsing van parkeerautomaten. 
2. Een krediet van € 31.000 beschikbaar stellen voor de aankoop van een elektrisch 
voertuig voor handhaving. 

 
De fracties van SGP/ChristenUnie, VVD en LvK uiten hun zorgen over de snelheid 
waarmee het parkeerbeleidsplan ingevoerd wordt. Zij hadden graag gezien dat 
hiervoor meer tijd genomen wordt. De discussie in de raad gaat vooral over het 
parkeerterrein van de oude school, aan de Nieuwstraat in Zoutelande: deze ligt er 
abominabel bij. Bij betaald parkeren mag de toerist een beter parkeerterrein 
verwachten. Gevraagd wordt of er toiletvoorzieningen gerealiseerd gaan worden. 
Het feit dat de parkeerautomaten eerst geleased moeten worden, roept de vraag op 
hoeveel dit aan meerkosten met zich meebrengt. 
Overige vragen betreffen het communicatieplan, maatwerk in het Prinsenpark en het 
feit dat deze kosten niet in de begroting opgenomen zijn. 
 
De fracties van PvdA/GroenLinks, DTV en CDA kunnen instemmen met het voorstel. 
 
Wethouder Wisse laat in antwoord op de gestelde vragen het volgende weten: De 
gunning gaat morgen plaatsvinden. De partij die daarvoor in beeld is garandeert 
plaatsing van apparaten voor 1 april. Er wordt hard gewerkt aan techniek erachter. 
De borden zullen één van de komende weken geplaatst worden. 
Hij is blij met de toezegging dat er zo nodig getemporiseerd kan en mag worden. 
De planning ziet er goed uit. De gemeente gaat voor snel en goed. 
Voor het parkeerterrein van de oude school in Zoutelande wordt gewerkt aan een 
plan. Dat gaat niet lukken voor de komende zomer. Werkzaamheden zullen in de 
winter plaats gaan vinden. Een update met een nieuwe schelpen laag wordt 
overwogen. Hij licht toe waarom er ook op dit terrein betaald parkeren ingevoerd 
moet worden. Hij verwacht dat het parkeerterrein in het voorjaar van 2022 jaar 
gereed kan zijn.  
De extra kosten die voor de lease constructie gemaakt moeten worden, worden 
gecompenseerd door de inkomsten. Deze extra kosten zijn niet te berekenen omdat 
het leasen van de apparaten niet apart aanbesteed is. De kosten waarvoor budget 
aangevraagd is betreffen realisatie van de infrastructuur, dat is een blijvende 
aanschaf, inclusief het leasen van de automaten voor de duur van 1 jaar. Als gevolg 
daarvan zijn de meerkosten van leasen niet helder. Hij geeft aan een krediet te 
vragen. Het lease bedrag past binnen de kredietaanvraag. 
In reactie op vragen over de communicatie, geeft hij aan dat er op de website al heel 
veel informatie te vinden is. Op 1 maart komt er een brief in alle kernen die het 
betreft, met informatie hoe men een vergunning aan kan vragen. Halverwege de 
maand komt er een herinnering. Er zal niet direct bekeurd worden. De Boa’s zullen 
goed geïnstrueerd worden. 
Ook de wethouder had de kosten graag meegenomen in de begroting. Hij is blij met 
de vragen. 
In reactie op de vraag naar maatwerk voor het Prinsenpark, laat hij weten dat 
mensen met een tweede woning een vergunning gratis op kenteken aan kunnen 
vragen en een extra vergunning voor 40 euro. Bezoekers van eigenaren van een 
tweede woning worden gezien als toerist en moeten gewoon betaald parkeren. 
Als het college weer kredieten nodig heeft, komt het college weer naar de raad. 
Hij dankt de andere fracties voor het vertrouwen. 
 
De voorzitter zegt toe zo snel mogelijk duidelijkheid te willen geven over de hoogte 
van het leasebedrag en de techniek rondom leasen. 
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Het voorstel wordt met 10 stemmen voor (fracties van PvdA/GroenLinks, CDA en 
DTV) en 8 stemmen tegen (fracties van VVD, LvK en SGP/ChristenUnie) 
aangenomen. 

 
08 Beleid recreatieve verhuur van kamers in woningen 

 
08.01 Beleid recreatieve kamerverhuur in woningen 

 

Voorgesteld wordt: Het beleid overeenkomstig het voorstel vaststellen. 

 
Voor het voorstel zijn de fracties van PvdA/GroenLinks, de fractie van 
SGP/ChristenUnie en DTV. 
De fractie van het CDA heeft grote moeite met het parkeren op eigen terrein. Door 
parkeren ook elders toe te laten, wordt verstening van tuinen voorkomen. De fractie 
vraagt om een evaluatie na twee jaar. 
De VVD fractie dient een amendement in. Daarmee beoogt de fractie de maximale 
oppervlakte voor kamerverhuur terug te brengen naar 30% van de aanwezige 
gebruiksoppervlakte en dat parkeerruimte ook aantoonbaar elders aanwezig kan zijn. 
DTV geeft het college als advies mee ook rekening te houden met bv verhuurders 
aan alleen verhuren aan gasten op de fiets. 
LvK sluit aan bij de woorden van de fractie van de VVD en het door beide fracties 
ingediende amendement. 
 
Wethouder Maas dankt voor de steun. 
Hij gaat in op de aanscherping van de regels uit januari 2019. Daar is naar gekeken 
door handhavers en plantoetsers. Dat heeft geleid tot voortschrijdend inzicht. Het 
amendement vindt het college geen goed plan. Ruimtelijke Ordening is er ook om 
zaken achter de voordeur te regelen. 
Het college wil duidelijk onderscheid tussen kamers met ontbijt en zelfstandige 
woonruimte. Ondernemers in recreatie en toerisme spreken over oneerlijke 
concurrentie, als dat onderscheid er niet is. 
Aantoonbaar elders parkeren is niet toetsbaar en handhaafbaar. 
Wel geeft hij aan dat de bewoordingen bij C punt d: aanvullende parkeerplaatsen op 
eigen terrein” nog eens kritisch tegen het licht gehouden zullen worden. Een 
mogelijk gewijzigde formulering komt terug in het bestemmingsplan plus. In reactie 
op het advies van DTV geeft hij aan een norm te moeten stellen in het 
bestemmingsplan. Die is en blijft nu parkeren op eigen terrein. 
Innovatieve plannen en ideeën die ondersteunend zijn aan het beleid, gaat het 
college bestuderen en ze komt daar op terug. 
De VVD trekt haar ingediende amendement in en dient het “amendement in tweede 
instantie” in. Dit beperkt zich tot het mogelijk maken van parkeerplaatsen 
aantoonbaar elders. 
De fractie van het CDA geeft aan dat het amendement aardig in de richting komt. 
Toch neemt de fractie genoegen met de toezegging van de wethouder. Men steunt 
het amendement niet. 
Behoudens de fractie LvK geven ook andere fracties aan het amendement niet te 
steunen.  
 
Wethouder Maas zegt een evaluatie twee jaar na de vaststelling van het 
bestemmingsplan toe. 
De tekst bij C onder d “aanvullend aan voor de bewoners aanwezige 
parkeerplaatsen”, wordt tegen het licht gehouden. De rest van de regeling niet, die is 
volstrekt helder en uitvoerbaar. Parkeren elders is niet handhaafbaar. Hij pleit er 
voor dit niet over te nemen. 
Hij geeft aan dat het niet nodig is om vaststelling van dit beleid uit te stellen. 
De wethouder gaat na of het juridisch geregeld kan worden om, zoals verzocht door 
de fractie SGP/ChristenUnie. in het bestemmingsplan duurzame en waterdoorlatende 
verharding op te nemen. Hij gaat het in ieder geval stimuleren. 
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Het amendement van de VVD wordt desgevraagd hoofdelijk in stemming gebracht. 
Tegen het amendement stemmen de leden Sparreboom, de Buck, Maris, Wisse, te 
Sligte, Jacobse, Meijers, Sanderse, van Hese, Lievense, Blom, Meijs, Rijken en van 
Vliet. Voor het amendement stemmen de leden Osté, Van den Berge, Van den Berg 
en van Kervinck. 
 
Het amendement wordt met 14 stemmen tegen en 4 stemmen voor, 
verworpen. 
 
Het raadsvoorstel wordt met een gelijke stemverhouding (voor 
PvdA/GroenLinks, SGP/ChristenUnie, CDA en DTV en tegen VVD en LvK) 
aangenomen. 
 

 

 
08.02 Vaststellen overgangsregeling recreatieve kamerverhuur in woningen 

 

Voorgesteld wordt: De overgangsregeling vast te stellen. 

 
De heren Meijs (PvdA/GroenLinks) en de heer van Hese (CDA) verlaten de 
vergadering en nemen niet deel aan de beraadslaging en de stemming. 
 
Alle fracties zijn voor het voorstel. De fractie van SGP/ChristenUnie benadrukt de 
ongelijkheid in de gemeente Veere, die nog lang zal voortduren voordat elke situatie 
gelegaliseerd zal zijn. De fractie bepleit een eerste evaluatie voor de zomer volgend 
jaar. De Fractie van de VVD betreurt de kleine veranderingen die doorgevoerd zijn 
met weer een overgangstermijn van 5 jaar. De fractie van DTV hoopt dat de 
kamerverhuurders hiermee door kunnen. Woorden van gelijke strekking worden 
geuit door de fractie LvK. 
 
Wethouder Maas dankt de fracties voor de inbreng en steun. Daarin overheerst het 
signaal van een duidelijke regeling na een periode van onzekerheid. Het college zal 
de raad op de hoogte houden van de vorderingen, de eerst stap is opname in het 
bestemmingsplan plus. Er wordt een manier gezocht voor tussentijdse informatie.  
 
Met 16 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
09 Contractverlenging ondernemersmanager 

 

Voorgesteld wordt: Verlengen van het contract met de ondernemersmanager Veere 

De heren Meijs en van Hese voegen zich weer bij de vergadering. 
 
Vanuit de raad wordt er veel waardering geuit voor de inzet van de 
ondernemersmanager.  
De fractie van SGP/ChristenUnie betreurt het dat een ondernemersmanager nodig is 
omdat ondernemers en de gemeente blijkbaar nog steeds “kips en konijns” spreken 
en elkaar daardoor niet verstaan. 
De fractie van DTV legt de bal ook bij de raad om de verbinding met ondernemers te 
zoeken.  
De fractie van PvdA/GL vraagt of de OM ook oog heeft voor de culturele 
ondernemers. Deze fractie en de fractie van het CDA vragen wanneer een evaluatie 
tegemoet gezien kan worden. De fractie van het CDA vraagt daarbij wat de 
ondernemersmanager de komende periode op gaat pakken. 
 
Wethouder Roelse laat weten dat de ondernemersmanager uiteraard oog heeft voor 
cultuurondernemers. De organisatie maakt verbeterslagen. Contacten met 
ondernemers worden gewaardeerd. Smeerolie is en blijft vooralsnog nodig. Concrete 
gevallen van onvrede hoort hij graag. Hij dankt voor de brede steun. De 
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ondernemersmanager is in juni 2019 van start gegaan en ten aanzien van zijn 
werkzame periode tot de start van de coronacrisis is er geen evaluatie geweest. Op 
dit moment voert de ondernemersmanager veel werkzaamheden uit met een focus 
op de gevolgen van de crisis. Zodra de situatie weer normaal is en hij zijn 
werkzaamheden weer kan doen ter ondersteuning van de ondernemers, volgt de 
evaluatie die eerder was aangekondigd.  
 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
10 Beleefroute strandovergang Oranjezon 

 

Voorgesteld wordt: 

1. Akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting om het aanleggen van de 
beleefroute strandovergang Oranjezon mogelijk te maken; 
2. Een bedrag van € 775.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van de 
beleefroute Oranjezon; 
3. Dit bedrag te dekken uit budget Toeristische Impuls (€ 150.000) en het budget 
onderhoud parkeerterreinen (€ 25.000). 
Het resterende budget van € 600.000 te dekken uit 50% subsidie Regiodeal, 
bijdrage Zeeuws Landschap, camping Oranjezon, Evides en Provincie Zeeland. 

 
De fractie van PvdA/GroenLinks bepleit oplaadpunten bij de fietsstandplaatsen, een 
mooier toiletgebouw en gebruik van FSC keurmerk of gerecycled hout. 
De fractie is tegen verstening van het overloopterrein voor parkeren. Daar zijn 
groene alternatieven voor. De fractie heeft daar een motie voor voorbereidt. 
Met een toezegging van de wethouder, hoeft deze niet ingediend te worden. 
De fractie van SGP/ChristenUnie vindt het een mooi plan op basis van mooie 
samenwerking. De fractie heeft vragen over de juridische houdbaarheid. Het gaat om 
een groot bedrag aan subsidie, terwijl je pachter bent van het parkeerterrein. 
Kunnen we het ook uitleggen bij vragen door derden? Kan het tijdpad gehaald 
worden? 
De fractie van DTV onderstreept het belang van de toegankelijkheid voor 
hulpdiensten. 
Er wordt van gedachten gewisseld over het gebruik van materiaal voor het verharden 
van de parkeerplaats. (grasbeton, gerecycled plastic, materiaal toegepast in de Kuip) 
 
Wethouder Wisse dankt de fracties voor de brede steun voor dit plan. 
Hij zal de suggesties van de fractie van PvdA/GroenLinks meegeven aan de 
ambtenaar die in het project actief is. Als de alternatieven het groene karakter van 
het terrein versterken en het past binnen het financiële kader, zal daar zeker gebruik 
van gemaakt worden. De overige vragen worden naar tevredenheid beantwoordt. 
 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
11 Verordening Wmo en Jeugd 2021 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Instemmen met de Verordening Wmo en Jeugdhulp Veere 2021. 
2. Kennis nemen van het advies van de Wmo-raad Veere. 
3. Kennis nemen van de reactie op het advies van de Wmo-raad Veere. 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
12 Financiële uitwerking scenario 3 - liquidatie stichting Intervence 

 

Voorgesteld wordt:  
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1. Instemmen met het voorstel om in 2021 een incidentele bijdrage van € 129.454,- 
beschikbaar te stellen voor de overgangsfase en uitvoering van scenario 3b, 
liquidatie van de stichting Intervence. 
2. Dit bedrag te dekken vanuit de Algemene Reserve. 

 
De fractie van PvdA/GroenLinks vraagt een toelichting op het vertrek van de laatste 
12 gezinsmedewerkers van Intervence. De fractie licht de geschiedenis van de 
besluitvorming rond Intervence toe. Ze uit haar zorg over de exponentiële groei van 
een van de 3 partijen die veel van de cliënten van Intervence over neemt. En uit ook  
haar zorg over het financiële risico dat de gemeente loopt. 
De fractie vraagt een reactie op de daar haar geuite zorg van de wethouder. 
De fractie van de VVD betreurt het opheffen van Intervence ten zeerste. De zorg 
voor kinderen en gezinnen staat voorop. Intervence was niet rendabel te krijgen. De 
fractie heeft vertrouwen in een kwalitatief goede voortzetting van zog voor jongeren 
en hun gezinnen. De fractie stemt in met het voorstel. 
De fractie van SGP/ChristenUnie kan eveneens instemmen met het voorstel. De 
fractie ziet het voorstel als een noodzakelijk kwaad, zonder alternatief. De fractie 
ondersteunt de oproep van de fractie van PvdA/GroenLinks. De fractie ziet graag het 
Plan van aanpak rechtstreeks (en niet via de raad) geagendeerd in eerstvolgende 
commissie MO. De fractie stelt vast meer informatie vanuit de pers te krijgen, dan 
via het college. Ze roept de wethouder op informatie te delen. 
De fractie van het CDA sluit aan bij de woorden van de fractie van SGP/ChristenUnie. 
Het dossier wordt alleen maar zorgelijker. De fractie meende dat er al een 
toezegging was ten aanzien van het Plan van Aanpak. Ze hoort dat graag. De fractie 
geeft aan dat gemeenten de grip eigenlijk al kwijt zijn. 
 
Wethouder Maas laat weten dat voor allen de zorg voor kwetsbare kinderen voorop 
staat. Het concept Plan van aanpak is vorige week ontvangen en vertrouwelijk met 
direct betrokken partijen gedeeld. Het wordt in de bestuurscommissie van 25 
februari besproken. Het wordt gedeeld zodra het goedgekeurd is. Het uiten van een 
zienswijze of oordeel is niet aan de orde. Agenderen voor de commissie MO is 
mogelijk. 
Het besluit van de bestuurscommissie mocht zij nemen. Ten aanzien van beleid en 
uitvoering is het vooral de vraag of de raad daar op een juiste manier kaders in heeft 
kunnen stellen. Dat is een belangrijke vraag voor de toekomst. 
Hij onderschrijft de financiële risico’s, zoals benoemd door de fractie van 
PvdA/GroenLinks.  
 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
13 Voorbereidingsbesluit verblijfsrecreatie 

 

Voorgesteld wordt:  
1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een 
voorbereidingsbesluit nemen met betrekking tot het binnenplans afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel in 
de centrumgebieden van de kernen van de gemeente Veere digitaal bekend als 
NL.IMRO.0717.0165VBVRHoDeVee-VG01. 
2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 
3. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de verdieping(en) boven horeca- 
en detailhandelspanden/vestigingen te wijzigen in verblijfsrecreatie. 
4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het 
onder 3 genoemde verbod, als de voorgenomen wijziging van het gebruik: 
- niet strijdig is/zijn met de afwijkingsregeling van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan, of; 
- binnen zes maanden voorafgaand aan het voorbereidingsbesluit een positief besluit 
is genomen over een vooroverleg of principeverzoek en een aanvraag 
omgevingsvergunning binnen zes maanden na het voorbereidingsbesluit wordt 
ingediend, of; 
- bijdragen aan het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle panden zoals deze 
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door u op 6 juli 2017 zijn opgenomen in de geactualiseerde gemeentelijke 
inventarisatie. 

 
De VVD fractie vraagt of het vaststellen van dit beleid terugkomt naar de raad, hoe 
en in welke vorm? 
De fractie van het CDA spreekt de hoopt uit dat er via de binnenplanse afwijking 
maatwerk mogelijk blijft. 
 
Wethouder Maas laat weten dat achter punt 4 het tweede aandachtstreepje, het 
woordje “of” weggevallen is. Dat wordt alsnog toegevoegd: of de ene, of de andere, 
of de derde. 
Doel van voorbereidingsbesluit is aanvragen op basis van de huidige regeling te 
bevriezen. Aan de nieuwe regeling wordt nu gewerkt. Het is de bedoeling dat het 
voorontwerp voor de zomer ter inzage gelegd wordt. Daarmee komt er een 
aangepaste regeling terug naar de raad. Deze zal voldoen aan de oorspronkelijke 
uitgangspunten. 
Als de nieuwe regeling bekend is en een plannetje past daarin, dan is het mogelijk 
het voorbereidingsbesluit te doorbreken. 
 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
14 Voorbereidingsbesluit cultuurhistorie 

 

Voorgesteld wordt:  
1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een 
voorbereidingsbesluit nemen voor het behoud/bescherming van de cultuurhistorisch 
waardevolle panden in de kernen digitaal bekend als 
NL.IMRO.0717.0164VBCulthVee-VG01. 
2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 
3. Te bepalen dat het verboden is de cultuurhistorisch waardevolle panden, zoals 
opgenomen op de op 6 juli 2017 vastgestelde geactualiseerde gemeentelijke 
inventarisatie, te slopen. 

 
Er worden vanuit de raad enkele vragen gesteld. In reactie hierop geeft de 
wethouder Maas het volgende aan: 

 Met een QuickScan wordt de lijst geactualiseerd. Dit kan betekenen dat er 
panden toegevoegd worden en van de lijst afgaan. 

 De lijst komt terug bij het bestemmingsplan Plus. Op dat moment kan 
iedereen er iets van vinden. 

 Een deel van de lijst is al beschermd, te weten panden in het buitengebied. 
De voorwaarden daarvoor zijn bekend.  

 Het vaststellen van de lijst zal evenals in 2017 zorgvuldig en uitgebreid 
plaatsvinden. De gemeente komt daar over het algemeen goed uit met 
eigenaren van panden. 

 
De fracties van SGP/ChristenUnie en VVD bepleiten de mogelijkheid voor eigenaren 
om bezwaar te kunnen maken tegen het toevoegen van hun pand aan de lijst. Ook 
wordt gepleit voor het uiterlijk behoud van het waardevolle karakter en de 
mogelijkheid tot inpandige aanpassing aan de eisen van de tijd. 
 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 
 

 

 
15 Voorbereidingsbesluit toevoegen van woningen 

 

Voorgesteld wordt:  
1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een 
voorbereidingsbesluit nemen om het onbedoeld toevoegen van woningen in de 
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kernen van de gemeente Veere te voorkomen, digitaal bekend als 
NL.IMRO.0717.0166VBWonen-VG01. 
2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 
3. Te bepalen dat het verboden is woningen toe te voegen door bestaande gebouwen 
te splitsen of kavels te splitsen én hierop één of meer woningen bij te bouwen. 
4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het 
onder 3 genoemde verbod, als de toe te voegen woning(en): 
- niet strijdig is/zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, of; 
- binnen zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van het 
voorbereidingsbesluit een positief besluit is genomen over een vooroverleg of 
principeverzoek en een aanvraag omgevingsvergunning binnen zes maanden na 
het voorbereidingsbesluit wordt ingediend, of; 
- bijdragen aan het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals 
die op 6 juli 2017 zijn opgenomen in de herziene/geactualiseerde gemeentelijke 
inventarisatie. 

 
De fractie van SGP/ChristenUnie geeft aan juist voorstander te zijn van toename van 
woningen. Dit is een tegenstrijdige beweging. Gevraagd wordt op het samenvoegen 
van kavels in dit voorstel ook een rol speelt. 
 
Wethouder Maas laat weten dat als de contouren van nieuwe regeling bekend zij, er 
op geanticipeerd kan worden. Samenvoeging van kavels speelt hierin geen rol. Hij 
zal hier in de marge van de vergadering nog op terugkomen. 
 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
16 Hamerstukken 

 
16.01 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021 

 

Voorgesteld wordt:  
Te besluiten als zienswijze bij het algemeen bestuur van Orionis Walcheren in te 
brengen dat ingestemd kan worden met de verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021. 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
16.02 Toekomstbestendig maken Commissie Regionale Zaken Walcherse 

Gemeenten 

 

Voorgesteld wordt:  
1. De uitkomsten van de evaluatie van de Commissie Regionale Zaken Walcherse 
gemeenten voor kennisgeving aan te nemen. 
2. In te stemmen met de voorstellen om de Commissie Regionale Zaken Walcherse 
gemeenten toekomst bestendig te maken. 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
16.03 Benoeming steunfractielid 2021-2022 

 

Voorgesteld wordt:  
Met ingang van 11 februari 2021 tot het einde van deze raadsperiode te benoemen 
tot steunfractielid: De heer P.A. Barendregt, namens de fractie VVD. 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 
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16.04 Tijdelijke inhuur ondersteuning griffier 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Tijdelijke inhuur griffie medewerker (schaal 10) voor 16 uur per week tot 1 mei 
2021; 
2. Tijdelijke inhuur administratieve ondersteuning (schaal 7) tot 1 mei 2021 voor 21 
uur in de week; 
3. De kosten van inhuur medewerker griffie á € 14.500,- te dekken uit P3 
(vacaturegeld plaatsvervangend griffier) en het resterend bedrag € 1.800,- uit de 
algemene reserve; 
4. De kosten van inhuur administratieve ondersteuning á € 15.000,- te dekken uit de 
algemene reserve. 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
16.05 Bekrachtigen geheimhouding parkeercijfers 

 

Voorgesteld wordt:  
De geheimhouding parkeercijfers op grond van artikel 25, derde lid van de 
Gemeentewet, te bekrachtigen. 

 
De fractie van SGP/ChristenUnie wordt geacht tegen dit voorgestemd te 
hebben. 
 
Met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het raadsvoorstel 
aangenomen. 

 

 
16.06 Raadsvoorstel bekrachtigen geheimhouding Comfort Letter Intervence 

 

Voorgesteld wordt:  
1. De geheimhouding inzake de Comfort Letter Intervence op grond van artikel 25, 
derde lid van de Gemeentewet, te bekrachtigen. 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
16.07 Vaststellen controleprotocol 2020  

 

Voorgesteld wordt: 
Het controleprotocol 2020 gemeente Veere, vast te stellen 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
16.08 Plan van aanpak aanbevelingen Rkc onderzoek P&C-cyclus 

 

Voorgesteld wordt: 

1. In te stemmen met het plan van aanpak m.b.t. de aanbevelingen uit het 
rekenkameronderzoek P&C cyclus; 

2. In te stemmen met het voorstel om twee bestuursrapportages op te nemen in de 
p&c cyclus, in afwijking van de aanbeveling uit het rekenkamerrapport. 

 
Met 18 stemmen voor, wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

 

 
17 Ingekomen stukken 
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Voorgesteld wordt: de Ingekomen Stukken conform advies te behandelen. 

 

17.04.18: betreft Fort den Haakweg.  

Op verzoek van de fracties van PvdA/GroenLinks, SGP/ChristenUnie, VVD en CDA zal 

het memo betreffende Fort den Haakweg geagendeerd worden voor de commissie 

RO. Vragen hierbij zijn onder andere: Wat heeft het college hiervan geleerd? Welke 

maatregelen heeft het college genomen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog 

eens voorkomt? Een mogelijk onderzoek door de Rekenkamer om te komen tot een 

advies hoe een dergelijke situatie in de toekomst kan worden voorkomen. Ook de 

schriftelijke door de VVD ingediende vragen zullen daar ter sprake komen.  
 
17.04.01: betreft besluitenlijst week 5 van B&W.  
De fractie van SGP/ChristenUnie heeft naar aanleiding van een besluitenlijst van het 
college een vraag ingediend over verkoop van groenstroken. De fractie vraagt om 
spoedige beantwoording van deze vragen. 
 
17.01.35: betreft MFA Westkapelle.  
De fractie van LvK vraagt of de zorgen van de afzenders van deze brief, door het 
college gedeeld worden. Wethouder Maas antwoord bevestigend. 
De fractie van SGP/ChristenUnie wenst dit stuk te agenderen voor de commissie RO. 
Wethouder Maas geeft aan dat dit in deze fase lastig is. 
 
17.04.08: betreft Participatie Omgevingswet.  
Op verzoek van de fractie van PvdA/GroenLinks wordt dit stuk geagendeerd in de 
raadswerkgroep Omgevingswet. De vraag is hoe het rapport vorm te geven in beleid. 
De voorzitter doet de suggestie dat er vanuit de Raadswerkgroep Omgevingswet een 
voorstel terugkomt naar de raad. 
 
17.01.36: betreft enquête Middelburgse straat Koudekerke.  
De fractie van PvdA/GroenLinks steunt de handtekeningen actie en roept het college 
op er serieus naar te kijken. 
Wethouder Wisse geeft aan dat het opdrukken van het straatwerk te maken heeft 
met wortels als gevolg van de stand van het grondwater. 
Het college gaat wat aan het straatwerk doen. Dit vraagt regelmatiger onderhoud. 
Voor wat betreft het terugbrengen van de snelheid geeft hij aan dat drempels een 
lastig punt zijn. Gesprekken met belanghebbenden zijn gestart. 
 
17.01.21 en 17.04.19: betreft waterpark Veerse Meer.  
De fractie van PvdA/GroenLinks merkt op dat de verhoudingen verzuurd zijn. De 
fractie stemt in met het voorstel van de voorzitter dat de portefeuillehouder bij de 
mededelingen vanuit het college in de eerstvolgende commissie MO hier een 
toelichting op geeft. 
 
17.01.38: betreft een brief van Capos en Duinlust:  
De fractie van de VVD vraagt of er in gesprek met de ondernemers gezocht wordt 
naar een oplossing.  
Wethouder Maas geeft aan dat er juli vorig jaar met ze gesproken is. Er is niet 
gezegd wacht maar. Er zijn alternatieven aan de hand gedaan. De ondernemers zijn 
ook vooral zelf aan zet. 
 
In afwijking van het voorstel wordt ten aanzien van de stukken 17.04.18, 
17.01.35, 17.04.08 en 17.01.21/ 17.04.19 besloten tot verdergaande 
bespreking zoals bovenstaand voorgesteld. 
 

 

 
18 Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en de getoonde relativering.  
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Hij sluit om 23.50 uur de vergadering. 

 


