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08.01 Programmabegroting 2021 

 

1. Vast te stellen de programmabegroting 2021. 
2. In te stemmen met de belastingvoorstellen voor 2021 

Moties en amendementen 
Nagekomen motie SGP/CU 
De motie wordt ingediend samen met LvK en VVD en betreft betaalbare 
woningen voor starters. 
De motie wordt voorgedragen. 
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De VVD geeft aan dat het college op een deel van de vragen nog niet heeft 
geantwoord.  
De voorzitter geeft aan dat dit wordt doorverwezen naar de commissie.  
Hiermee stemt de VVD in. 
 
Reactie college op bijdragen fracties in Eerste Termijn 
 
Wethouder Wisse geeft aan dat de meeste antwoorden reeds schriftelijk zijn 
verstuurd. Bij onduidelijkheden wordt er in Tweede Termijn geantwoord. Het 
college beperkt zich nu tot de hoofdlijnen in de algemene beschouwingen.  
Het college is blij een positieve begroting te hebben kunnen presenteren, positief 
voor wat betreft de cijfers en omdat Veere kan investeren. De grote aandacht 
van de fracties voor de MFA’s is begrijpelijk. Er wordt geïnvesteerd in vijf 
scholen, vier sportaccommodaties, vier dorpshuizen, een zwembad en 
sportvelden. Het verschil in inzicht tussen de fracties zit in de mate van 
investering en het tempo. Alleen LvK was minder positief en stelde eenzijdige 
aandacht voor de MFA’s vast. De wethouder merkt op dat wordt geïnvesteerd in 
leefbaarheid en toerisme. Hij noemt het Zandfonds. Met name de oppositie heeft 
hierom gevraagd. Ook wordt geïnvesteerd in infrastructuur, trapveldjes, 
speelplaatsen en groen, cultuur en klimaat op school. De wethouder heeft 
voorafgaand aan het begrotingsproces alle fracties gesproken. Die zouden in de 
voorliggende stukken veel van hun inbreng moeten terugzien.  
De opgaven in het sociaal domein zijn groot. Er is € 1.300.000 meer voor 
gereserveerd. Ook is geld opgenomen vanwege het risico van herverdeling van 
het Gemeentefonds. Van de extra lasten (€ 4.000.000) beslaat het 
maatschappelijk vastgoed zo’n € 1.000.000. Ook zonder de investeringen in de 
MFA’s zou de financiële opgave groot zijn.  
Over de lastenverhoging merkt de wethouder op dat allereerst in de overhead is 
gesneden. Daar worden de grenzen bereikt van wat mogelijk is. Zaken die 
vanwege corona zijn uitgesteld, komen vroeg of laat terug. Het college denkt de 
lusten en lasten eerlijk verdeeld te hebben over inwoners, dagjesmensen en 
verblijfstoeristen. Bij de rioolbelasting en afvalstoffenheffing is gekozen voor 
kostendekkendheid. Dat zal voor sommige burgers pijn doen. De inwoners 
krijgen hiervoor veel terug qua voorzieningenniveau en leefomgeving. Op de 
zorg wordt voorlopig niet bezuinigd.  
In de afgelopen jaren zijn de lasten minimaal gestegen. Veere blijft tot de 
goedkopere gemeenten behoren.  
De verordening Parkeerbelasting komt in december aan bod. In reactie op de 
opmerkingen op 11 november geeft de wethouder aan dat op sommige plekken 
de tarieven fors stijgen. Op die plekken wil het college het autogebruik, in 
overleg met de Stadsraad, ontmoedigen en uiteindelijk gaan weren.  
Het voorgestelde gedifferentieerd tarief voor de toeristenbelasting vraagt om een 
duidelijke belastinggrond. Inkomenspolitiek is niet toegestaan, wellicht zijn er 
andere mogelijkheden. 
Veere blijft investeren, zodat het voor de inwoner en toerist een aantrekkelijke 
gemeente blijft.  
 
Wethouder Maas gaat in op wonen/woningbouw en de budgetverhogingen.   
Wonen voor starters is voor de raad een belangrijk thema. Ook het college vind 
het beschikbaar hebben van voldoende betaalbare woningen belangrijk. 
Binnenkort is de informatieavond over de Woonvisie.  
Het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad voor de lange 
termijn is een enorme opgave. Uiteindelijk moeten de particuliere woningbezitter 
en Zeeuwland dat doen. In Veere is vooral behoefte aan levensloopbestendig 
wonen. Als gevolg van de krimp worden overschotten verwacht in delen van de 
voorraad op langere termijn. Naast onderzoeken en prognoses houd het college 
ook de lokale realiteit in het vizier. Levensloopbestendige woningen zijn ook 
bestemd voor jongeren, starters en doorstromers. Hun vragen ziet het college 
ook. Met een relatief klein deel, veertig woningen op een voorraad van 9.000, wil 
Veere de vraag van starters en jongeren faciliteren. Ook naar vrijkomende 
locaties wordt gekeken. Betaalbaar houden van de voorraad vindt het college 
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belangrijk. Daarvoor zal de raad aanpassingen aan de grondprijs van 
bouwlocaties moeten goedkeuren. Voor bestemmingsplannen moet de bezetting 
van de afdeling Ruimtelijk Ordening op sterkte worden gebracht.   
De taakstelling statushouders is voor de eerste helft van 2021 verdubbeld en er 
wordt gezocht naar locaties voor tiny houses. Voor Bouwlust 3 in Aagtekerke 
volgt in april een uitwerking.  
De motie tiny houses krijgt steun van het college.  
De motie starterswoningen wordt ontraden. Het college is bezig met een model 
om de woningbouw betaalbaar te houden voor starters en doorstromers.  
Begrip vanuit het college voor de zorgen over Orionis. De klant is leidend, niet 
het geld. De kansen op werk mogen voor de doelgroep niet kleiner worden. 
Over de budgetten in het sociaal domein merkt de wethouder op dat in het 
lopend jaar voor WMO en Jeugd € 527.000 is bijgeraamd. Vanwege grote 
onzekerheid over de kostenontwikkeling is gekozen voor een incidentele 
verwerking in 2020. Wel structureel is nu het bedrag van € 1.200.000 vanaf 
2021, dat vorig jaar eenmalig werd bijgeraamd. Vanwege de onzekerheden volgt 
in het voorjaar een nieuwe indicatie van de kosten.  
 
Wethouder Roelse verwijst naar de schriftelijke antwoorden van het college.  
 
Reacties raadsfracties in Tweede Termijn 
 
Namens de VVD reageert mevrouw Van den Berge op de mondelinge 
beantwoording en op de beschouwingen van SGP/CU.  
Dit laatste betreft de oproep tot daden wat woningbouw aangaat. De VVD sluit 
zich hierbij aan.  
In reactie op de door wethouder Maas genoemde financiële consequenties van 
betaalbare woningen geeft de VVD aan dat de maatregelen die de wethouder 
voorstelt niet zijn begroot. Bij het waarmaken van iets wat al jaren wordt 
beloofd, loopt Veere tegen de grenzen van de begroting aan.  
De vergelijking door het college van de parkeertarieven van Veere met die van 
Amsterdam is een vergelijking van onvergelijkbare grootheden. De fractie is 
tegen de tariefsvoorstellen. Het ontmoedigingsbeleid dat het college schetst, leidt 
vooral tot een vervelende nasmaak bij wie eenmaal bij de parkeermeter staat en 
niet meer weg kan. Dit slaat het dagtoerisme dood. 
De voorstellen voor de toeristenbelasting kan de VVD niet steunen: hoog tarief 
voor een gezin met stacaravan, laag tarief voor de dure camper. Hiermee wordt 
de kleine beurs juist niet ontzien. Dat de toeristen blijven komen, is met alle 
maatregelen geen vast gegeven. Zeker niet als na corona het buitenland weer 
bereikbaar is.  
De insprekers op de eerste begrotingsavond signaleerden veel 
eenrichtingsverkeer. Uitleggen in de kernen is geen participatie. Het gaat om 
samen dóen met alle doelgroepen.  
Het concept tiny houses voorziet slechts in de behoefte van een selectief groepje. 
Ze zijn relatief duur. Normale eengezinswoningen zijn voor een grotere groep 
geschikt en dus te prefereren.  
Wat de voorstellen in het sociaal domein betreft, geldt dat die niet zijn geraamd. 
De raad komt financieel met de rug tegen de muur te staan.  
Een goede zaak dat geld wordt gereserveerd voor zaken die de inwoners raken: 
infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen, scholen. Het is echter te veel in 
te korte tijd.  
 
Namens het CDA reageert de heer Meijers. Over de MFA’s wil de fractie een 
meer concrete reactie van het college.  
De toenemende verkeersintensiteit vraagt een integraal onderzoek voor de hele 
gemeente.  
De motie afvalstoffenheffing wordt gehandhaafd. De vraag is waarom het college 
nu € 84.000 meer nodig denkt te hebben dan in juli. 
De motie schuldhulpverlening vraag een toelichting van de wethouder of dit nu 
voldoende adequaat wordt opgepakt.  
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De motie tiny houses wordt gehandhaafd. Het is een voordeel dat de 
mogelijkheden voor duurzaam wonen en grondgebruik worden vergroot.  
 
Namens SGP/CU interrumpeert de heer Jacobse. Hij vraagt – en krijgt – 
bevestiging dat het CDA meegaat met de motie tiny houses. 
 
De heer Meijers vervolgt.  
Of de motie verstening nog wordt ingebracht is onduidelijk. Het college heeft al 
aangegeven die uit te voeren.  
De motie voor de plannen voor de maatschappelijke voorzieningen wordt niet 
gesteund. De fractie wil die niet temporiseren. 
De motie tijdelijk parkeerterrein Zoutelande: de locatie zou geschikt zijn voor 
nieuwbouw, maar is nu in gebruik als overloopterrein voor parkeren. Dat voorziet 
in een behoefte. Bij het invoeren van betaald parkeren kan het terrein van nut 
zijn. Concluderend is de fractie er niet voor het terrein voor woningbouw te 
bestemmen.    
De motie betaalbare starterswoningen wordt niet gesteund. De beantwoording 
van de wethouder in deze volstaat.  
 
Mevrouw Van den Berge reageert op het standpunt inzake de maatschappelijke 
voorzieningen. Gevraagd wordt of het CDA punt 2 en 3 uit de motie wel steunt.  
 
De heer Meijers geeft aan steun te overwegen als het aspect temporisering er 
uit wordt weggehaald. Op korte termijn moet er meer duidelijk worden over de 
rol van de raad bij de totstandkoming van MFA’s. 
 
Namens SGP/CU reageert de heer Maris.  
De fractie heeft aandacht gevraagd voor wonen en heeft aangedrongen op 
temporisering van de aanpak het maatschappelijk vastgoed. Het doorduwen van 
een nieuw parkeerbeleid is een voorbeeld van slechte communicatie tussen het 
college en de samenleving. Midden in de drukke zomermaanden ondernemers 
om de tafel roepen toont weinig begrip voor de sector.  
Begrip voor de rol van het college in de afgelopen zeven vreemde maanden. In 
de komende tijd wordt meer aanwezigheid, alertheid en een proactieve opstelling 
verwacht. Niet alleen plannen maken, maar iets doen.  
Wethouder Wisse wordt gewezen op het vele oranje en rood bij het overzicht van 
de solvabiliteit. De vraag is wat de gemeente gaat doen als de uitkering uit het 
Gemeentefonds drastisch omlaag gaat, zoals dreigt te gebeuren.  
Namens SGP/CU voert de heer Jacobse het woord over wonen. Het belang van 
betaalbare starterswoningen wordt gezien. Iedere keer moet de raad echter om 
cijfers vragen. Graag wordt men regelmatig op de hoogte gehouden. In een van 
de moties is dat verwoord. 
Op de locatie Nieuwstraat kan direct worden begonnen met bouwen. In plaats 
daarvan wil het college geld steken in een parkeerterrein. Onduidelijk is hoe de 
ambtelijke organisatie op orde wordt gebracht voor de bouwopgave.  
Over de periodieke afstemming van woningbouwafspraken met Middelburg en 
Vlissingen valt niets terug te lezen.  
De motie tiny houses roept allereerst op tot onderzoek naar de mogelijkheden en 
behoeftes. Daarna is deze woonvorm niet de enige waarop wordt ingezet. De 
andere partijen wordt gevraagd hierover na te denken.  
De motie starterswoningen (met LvK en VVD) is juist een steun in de rug van het 
college. Onduidelijk is waarom deze wordt ontraden. 
Namens SGP/CU spreekt de heer Van den Bosse de hoop uit dat de beoogde 
extra ambulance op Walcheren komt. De vraag over zorgcapaciteit is niet 
beantwoord.  
De opmerking over dienstverlening ‘deze afspraak staat al’ is voor meerdere 
uitleg vatbaar. Graag een toelichting.  
Namens SGP/CU reageert de heer Te Sligte op de collegereactie inzake de 
motie schuldhulpverlening ex-ondernemers. Juist nu is het tijd daarop in te 
steken.  
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De heer Van Kervinck geeft aan dat LvK zeker vóór MFA’s is, maar zich niet 
kan vinden in de voorgestelde wijze van financiering.   
Veel plannen uit de vorige collegeperiode staan nu op de rol voor uitvoering, 
maar de financiering deugt niet. De uitgaven voor MFA’s staan in schril contrast 
met de gang van zaken destijds bij de Torenstraat in Meliskerke.  
Belastingverhoging is niet verstandig. Het waterschap verhoogt de belastingen 
ook, de verzekeringen gaan ook omhoog.  
Het zandsuppletiefonds had er dit jaar al kunnen zijn.  
LvK bestrijdt dat de eigen inbreng van de fracties zo goed zichtbaar is. Slechts 
twee voorstellen hebben de begroting gehaald, de tank en de mobiliteitshub.  
Graag hoort men concreet hoeveel mensen er extra in een kern komen wonen 
als er een MFA is. Zijn die cijfers er, ja of nee? 
Wat de parkeertarieven betreft, wordt het college erop gewezen dat het 
verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur in Veere, niet in Rotterdam of 
Amsterdam.  
De fractie betreurt dat het door LvK in de beschouwingen aangestipte onderwerp 
participatie niet tot een reactie heeft geleid. De inspraak heeft tot veel 
teleurstelling bij inwoners geleid.  
De financiële risico’s zijn te groot, zeker gezien de korte tijd dat dit college nog 
zit. De zorg van de oppositie en de samenleving wordt niet serieus genomen.  
 
Een discussie tussen de heer Lievense (PvdA/GL), de heer Van Kervinck en 
de heer Maris (SGP/CU) over keuzes tijdens de vorige collegeperiode wordt 
door de voorzitter afgekapt. 
 
De heer Meijs (PvdA/GL) memoreert dat een vraag uit de Eerste Termijn niet 
is beantwoord. Dit betrof een opmerking van de VVD over de Britse samenleving 
aan het eind van de regeerperiode-Thatcher. 
Gemeentebegrotingen liggen behoorlijk vast vanwege financiële verplichtingen. 
Dit betekent niet dat met keuzes in deze collegeperiode 
investeringsmogelijkheden voor veertig jaar onmogelijk worden gemaakt.  
De vraag is welke mogelijkheden het college ziet risico’s te verminderen in de 
afhankelijkheid van de toeristenbelasting of parkeerinkomsten en of door inning 
van toeristenbelasting via fondsvorming de kwetsbaarheid afneemt. 
In een inspraakreactie op het GVVP noemde inspreker een hele rij beloftes. Die 
roept bij PvdA/GL de vraag op of de gemeente hierin tekort schiet.  
De motie verstening kan worden ingetrokken als de schriftelijke beantwoording 
door het college mondeling wordt bevestigd.  
Gevraagd wordt of de gegevens uit de second opinion overeenkomen met de 
aannames in voorliggende begroting.   
Wat parkeren betreft, is Veere is op heel veel plekken aanzienlijk goedkoper dan 
Den Haag, Amsterdam of Rotterdam. 
De motie MFA wordt niet gesteund. Verlaging van het tempo van investering 
heeft niet de voorkeur.  
De motie schuldhulpverlening wordt gesteund. Het is een goede zaak deze 
expertise op te bouwen binnen Orionis en dit in eigen beheer uit te voeren.  
De motie tiny houses wordt gesteund. Eerder diende de fractie zelf een dergelijke 
motie in. Bij het college wordt erop aangedrongen tijdelijke vergunning mogelijk 
te maken.  
De motie inbreiding Zoutelande wordt niet gesteund. Deze motie komt te snel, is 
de fractie gebleken. Men heeft gesproken met ZoMid en Dorpsraad. Er is 
onvoldoende draagvlak in het dorp.  
De motie afvalstoffenheffing wordt gehandhaafd.  
Aan SGP/CU de vraag of men de motie over starterswoning wil aanhouden tot de 
Woonvisie wordt besproken. Dan kan worden bepaald of de communicatie en 
vertaling van de plannen voldoende zijn gewaarborgd. 
 
De heer Jacobse (SGP/CU) reageert na de beantwoording van de wethouder.   
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De heer Maris (SGP/CU) antwoordt dat de bevindingen uit de second opinion 
grotendeels overeenkomen met de begroting. De zorgen van de fractie hebben 
betrekking op het op pag. 116 van de Programmabegroting vermelde.  
Tiny houses zijn van hout en dragen dus niet bij aan verstening. Ze zijn niet 
grondgebonden en gaan niet ten koste van het contingent. Met indiener is de 
fractie het eens dat de tiny houses niet ten koste moeten gaan van het open 
landschap. 
 
Mevrouw Sparreboom (DTV) handhaaft de motie afvalstoffen.  
De motie tiny houses wordt niet gesteund. De fractie wacht de bespreking in het 
kader van de Woonvisie af.  
De motie schuldhulpverlening wordt niet gesteund. Om welke aantallen mensen 
dit gaat, is nog niet duidelijk.  
De motie Zoutelande wordt als te voorbarig van de hand gewezen. De fractie 
heeft begrepen dat er bij de dorpsraden nog onduidelijkheid is.  
 
 
Beantwoording college in Tweede Termijn 
 
De burgemeester geeft over de ambulancepost aan dat het college de discussie 
hierover volgt.   
De zorgcapaciteit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Niet alleen in Veere, 
maar in heel Zeeland.  
 
Wethouder Wisse antwoordt per fractie. 
De VVD geeft aan tegen verhoging van de parkeerbelasting en toeristenbelasting 
te zijn. Er waren veel insprekers op dit punt. Direct na vaststelling van de 
Kadernota heeft de raad de algemene uitgangspunten van het Parkeerbeleidsplan 
vastgelegd. Die zijn toen toegelicht. Erkend wordt dat dit voor ondernemers niet 
op een geschikt moment was.  
Wat de participatie betreft, geldt dat het college veel doelgroepen meerdere 
keren heeft gesproken. Er wordt maatwerk voor de verschillende doelgroepen 
geleverd, zo zal blijken uit de stukken die daags na deze vergadering worden 
verspreid. Participatie betekent niet dat iedereen maximaal binnenhaalt wat hij 
voor ogen heeft. Wel rekent het college op een breed draagvlak.   
Over de financiële risico’s merkt de wethouder op dat de gepresenteerde 
begroting gedegen in elkaar zit. Er is nog voldoende ruimte om te investeren. 
Het CDA stipt de verkeersproblematiek aan. Zeker in de zomers loopt het 
verkeer vast. Het is een goede oproep hierbij naar de hele gemeente te kijken. 
In de raadsinformatiebijeenkomst wil het college dit integraal met de raad 
bespreken. Binnenkort worden de stadsraad Domburg en de 
ondernemersvereniging OBD uitgenodigd over hun gezamenlijke plan.  
De motie afvalstoffenheffing wordt ontraden. Een minderopbrengst oud papier en 
plastic noodzaakte B en W voor een verhoging tot 15% over te gaan. De 
rioolbelasting kon worden verlaagd tot 5%. Hierop is de raad voorgesteld naar 
kostendekkendheid te streven. Er is begrip voor de geuite zorgen. Als dit niet 
wordt doorgevoerd, ligt er voor volgend jaar een opdracht voor vermindering van 
de kosten voor afvalstoffen à € 84.000.   
De SGP/CU vraagt naar de participatie. Dit wordt als gemeld voortvarend 
aangepakt. Vorige week en deze week is met de dorpsraden over het 
maatschappelijk vastgoed gesproken. Waar mogelijk tracht het college mensen 
te betrekken. 
Desgevraagd geeft de wethouder aan met vertrouwen naar de begroting te 
kijken. Er wordt ook voor dekking gezorgd. De noodzakelijke vernieuwing van 
het maatschappelijk vastgoed is niet de enige uitdaging. Er blijven voldoende 
investeringsmogelijkheden. Een tegenvallende uitkering uit het Gemeentefonds is 
meegenomen in de begroting.  
Het voorstel tot woningbouw in de Nieuwstraat wordt ontraden. Het terrein is 
nodig om de parkeerdruk op te lossen. Op termijn kan dit terrein geschikt 
worden gemaakt voor woningbouw. Hoelang dat duurt, hangt voor het college af 
van hoe de behoefte zich ontwikkelt. Het terrein heeft overigens een 
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maatschappelijke bestemming en niet zoals beweerd een woonbestemming. De 
dorpsraad heeft al gezegd graag een andere oplossing voor het parkeerprobleem 
te zien. De wethouder merkt op dat in Zoutelande in de afgelopen jaren al veel 
nieuwbouw heeft plaatsgevonden.  
Richting LvK geeft de wethouder aan dat het parkeerdossier met veel 
stakeholders is besproken. 
De fractie heeft het recht het niet met de voorgestelde verhoging van de 
belastingen eens te zijn.  
Voor het zandfonds is vorig jaar geld gereserveerd. Daar heeft LvK toen tegen 
gestemd. Hierdoor was er in het voorjaar geen geld voor dit zand. Een 
structurele aanpak van het zandfonds vraagt samenwerking. Andere partners 
zagen dat niet zitten. Nu is er geld in de begroting opgenomen. De gemeente 
kan hiervoor altijd geld lenen, zoals SGP/CU suggereert. De wethouder reageert 
dat nu is gezocht naar een structurele oplossing.  
 
De heer Maris (SGP/CU) reageert dat het voorstel niet aan de raad is 
voorgelegd. Was dat wel gebeurd, had de raad geld kunnen geven. Achteraf kan 
de raad dan ook niet worden verweten dat die geen geld beschikbaar heeft 
gesteld.  
De VVD en LVK sluiten zich hierbij aan.  
 
Wethouder Wisse vervolgt. 
De PvdA/GL benoemt de risico’s van de begroting, met name de belastingen. Op 
de vraag of een fonds à la het parkeerfonds niet ook voor de belastingen kan 
worden ingevoerd, reageert de wethouder dat de algemene reserve hiervoor de 
geëigende plek lijkt.  
De verkeersproblematiek is een lastig vraagstuk, dat inderdaad in de 
raadsinformatiebijeenkomst wordt besproken.  
De motie verstening wordt uitgevoerd.  
Over de oranje en rode indicatoren op p. 116 van de Programmabegroting merkt 
wethouder op dat dit signaalwaardes zijn. Opletten is vereist, het zijn geen 
ijzeren regels. 
Als de motie afvalstoffenheffing wordt aangenomen, komt er € 84.000 minder 
binnen, tenzij het lukt het restafval te verminderen.  
 
Wethouder Maas beantwoordt vragen per fractie. 
De opmerkingen van de VVD over woningbouw betreffen mogelijke eenmalige 
financiële consequenties. Daar kan het Grondbedrijf een rol in spelen. 
Naar de tiny houses zal inderdaad onderzoek worden gedaan.  
Wat de door het CDA aangehaalde beslismomenten over de MFA’s betreft, heeft 
het college begrip voor de behoefte aan grip op het proces. Op 2 februari 2021 is 
een raadsinformatiebijeenkomst gepland, waar het spoorboekje kan worden 
vastgesteld. De motie wordt nog steeds ontraden. Het college wil juist tempo 
maken. Voor het overige is het gevraagde juist toegezegd.  
 
De VVD is blij met de toegezegde extra informatie. De vraag om hierover in een 
apart raadsbesluit te mogen beslissen, wordt met een 
raadsinformatiebijeenkomst niet ingewilligd.  
 
Wethouder Maas geeft aan dat in de RIB een spoorboekje wordt afgesproken. 
Dan komt dat aan de orde.  
De RIB over de woningbouw op 30 november 2020 is het moment om in te 
zoomen op de door SGP/CU gevraagde aspecten.  
Als de motie starterswoningen een steuntje in de rug is, is dat niet nodig. 
Aangegeven is reeds wat het college al doet of nog gaat doen. De behoefte aan 
cijfers en terugkoppeling kan in de RIB worden bevredigd.  
Van de schuldhulp voor ex-ondernemers is de schaal het probleem. Het aantal 
ondernemers is volgens Orionis in de afgelopen maanden niet substantieel 
gestegen. Hiermee ziet men geen noodzaak hiervoor iemand aan te nemen. Zo 
nodig wordt de expertise ingehuurd.  
SGP/CU heeft van Orionis een andere lezing gehoord. Er wordt landelijk een golf 
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verwacht. Als hulp niet extern hoeft te worden ingekocht zou dat een reële 
kostenbesparing opleveren. De wethouder beroept zich op het directieteam. Hij 
blijft de vinger aan de pols houden, ook in het dagelijks bestuur.  
De door LvK gevraagde cijfers die aan de komst van een MFA in een kern kunnen 
worden gekoppeld, heeft de wethouder niet voorhanden. 
 
Wethouder Roelse reageert op de opmerking van SGP/CU over duurzaamheid. 
Op 1 december 2020 wordt in de RIB uitgebreid gesproken over duurzaamheid. 
De raad is betrokken bij de voorbereiding.  
De middelen voor de casusregisseur zitten in de begroting. Hij of zij kan zo snel 
mogelijk aan de slag.  
 
Schorsing voorafgaand aan de stemming 
 
De motie aangaande wonen en starters wordt aangehouden tot december.  
 
PvdA/GL trekt de motie Verstening in.  
 
 
Stemming 
 
 
De gemeenteraad stemt over de ingediende moties. 
 
Motie Maatschappelijke Voorzieningen: 
VVD, LvK en SGP/CU zijn als indieners voor. 
PvdA/GL, CDA en DTV stemmen tegen.  
De motie wordt verworpen met acht stemmen voor en tien tegen.  
 
De VVD bedankt het college voor de toezegging dat wordt teruggekomen met de 
diverse deelplannen en dat de raad aan zet blijft 
 
Motie woningbouw tijdelijk parkeerterrein Zoutelande: 
SGP/CU is voor, overige fracties tegen. 
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor en 14 stemmen tegen.   
 
Motie schuldhulpverlening ex-ondernemers: 
De SGP/CU, VVD, CDA, LvK, PvdA/GL zijn voor, DTV tegen.  
De motie wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen.   
 
Motie tiny houses: 
SGP/CU, CDA, PvdA/GL voor, DTV, VVD en LvK tegen 
De motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen.   
 
Motie afvalstoffenheffing: 
DTV, PvdA/GL en CDA voor, SGP/CU, LvK en VVD tegen. 
De motie wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen.   
 
Het CDA merkt op dat deze motie gevolgen heeft voor de belastingverordening 
en vraag het college om een standpunt.   
 
Wethouder Wisse zegt een aangepaste tariefstijging toe, van 15% naar 12,4%.  
Na een schorsing binnen het college over mogelijkheden voor dekking geeft de 
wethouder aan dat de opbrengsten afnemen. Daar staat een taakstelling 
tegenover om de kosten met eenzelfde hoeveelheid te laten afnemen. De raad is 
gewezen op de risico’s, maar het college gaat dit uitvoeren. In de 
raadsvergadering van december wordt de bijbehorende begrotingswijziging en 
bijbehorende tarieventabel gepresenteerd.   
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STEMMING OVER PROGRAMMABEGROTING 2021 
 
Tegenstem met stemverklaring: 
VVD: De nu gemaakte keuzes zijn niet de juiste. Los van de buitensporige 
belastingverhogingen wordt te veel risico genomen. Tussen niets doen en te 
veel, zit een wereld aan ruimte. De VVD wil ruimte houden voor meer dan alleen 
maatschappelijke voorzieningen en stemt daarom tegen de Programmabegroting 
en de Belastingverordeningen. 
 
SGP/CU: De risico’s worden op basis van de indicatoren te groot geacht. In het 
verkiezingsprogramma staat ‘geen belastingverhogingen’. Dan kan de fractie niet 
anders dan tegen de begroting stemmen. Dit betekent niet dat de fractie tegen 
alles in deze begroting is.  
 
LvK: Om Veere te behouden en financieel gezond te blijven, stemt LvK tegen de 
begroting.  
 
CDA, PvdA/GL en DTV stemmen voor de begroting.  
 
De Programmabegroting wordt met 10 tegen 8 aangenomen.  
  

 

 
08.02 Belastingverordeningen 2021 

 

Het vaststellen van de belastingverordeningen 2021 

Uit het Belastingverordening wordt de afvalstoffenheffing verwijderd. Deze krijgt 
de raad in december in aangepaste vorm terug, samen met de 1e 
begrotingswijziging.  
 
VVD, SGP/CU en LvK tegen 
CDA, PvdA/GL en DTV voor 
 
De Belastingverordening exclusief de afvalstoffenheffing wordt aangenomen met 
10 tegen 8 stemmen. 
 

 

 
09 Sluiting 

 

De voorzitter sluit de digitale vergadering met dank aan de aanwezigen voor 
hun bijdragen en aanwezigheid. 

 

 


