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Besluitenlijst raadsvergadering  16 april 2020  datum :18 mei 2020  van :A.W.L. Piersma  doorkiesnr :411  afdeling :Griffie     Griffie   onderwerp :Concept besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2020 registratie code :20B.03895   Concept besluitenlijst digitale vergadering gemeenteraad van 16 april 2020  Aanwezig: Voorzitter: drs. R.J. van der Zwaag Griffier plv.: mr. A.W.L. Piersma  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.W. Maris, J.M.I. Wisse, A.L. Jacobse, A.N. te Sligte en M. van den Bosse. Fractie PvdA/GroenLinks de leden: T. Lievense, P Blom, P.H.J.L. Meijs en W.J.M. Rijken. 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. Lijst van Kervinck het lid: S. van Kervinck.  Afwezig de heer A. van Vliet, fractie PvdA/GroenLinks.  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse.    01 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom die via het beeldscherm digitaal aanwezig is. Hij stelt vast dat dhr. A. van Vliet afwezig is en dat alle overige 18 raadsleden aanwezig zijn.     02 Vaststellen agenda  De voorzitter geeft aan dat agendapunt 9 m.b.t. het benoemen van commissieleden die geen raadslid zijn, doorschuift naar de volgende raadsvergadering, omdat de verordening nog aangepast gaat worden. Hij vermeldt nog dat de door de fractie PvdA/GroenLinks ingediende motie m.b.t. ingekomen stuk 11.01.21 over alleenstaande vluchteling-kinderen, bij dat agendapunt behandeld wordt. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.   
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2   03 Spreekrecht voor de burgers  De volgende insprekers hebben een schriftelijke inspreekbijdrage ingediend m.b.t. Agendapunt 8 Afgeven van verklaring van geen bedenkingen voor de herontwikkeling van het KPN-gebouw e.o.: -Familie Wisse-van Noort uit Domburg. -Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, W. Keunen, voorzitter.  De voorzitter geeft aan dat deze inspreekreacties ook bij de commissie zijn ingediend en door de voorzitter van de commissie uitgebreid voorgedragen zijn.  De inspreekbijdragen zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd.  De voorzitter zegt naar aanleiding van een vraag van de fractie PvdA/GroenLinks na te gaan of er digitale mogelijkheden zijn voor insprekers om in te spreken tijdens volgende commissie- of raadsvergaderingen.    04 Vragenuur  Er zijn geen vragen gesteld.    05 Vaststellen ontwerp besluitenlijst raadsvergadering 19 maart 2020  De besluitenlijst van de vergadering van 19 maart 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.    06 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Veere 2020   Het geamendeerde voorstel is aangenomen.  De heer A.W. Maris zit dit agendapunt voor als voorzitter, omdat het onderwerp tot de portefeuille van de burgemeester behoort.  Door de fracties VVD, SGP/ChristenUnie, Lijst van Kervinck en PvdA/GroenLinks is het volgende amendement ingediend: Draagt het college op, 

- De trailerhelling bij Zoutelande overeenkomstig het advies van Politie, SSV en Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit tijdens het badseizoen te sluiten. 
- De bloktijden voor vervoer over het strand niet te wijzigen. 
- De locatie Erica in Westkapelle uit te sluiten van bloktijden. 
- Vergunningen voor het gebruik van de trailerhelling alleen af te geven aan boten die voldoen aan de omschrijving opgenomen in de door u voorgestelde APV. 
- In overleg te treden met Vlissingen ten einde de APV van Vlissingen en Veere op elkaar af te stemmen, overeenkomstig het advies van de Operationeel expert GGP Nautisch van de Politie. 



 

 
3  Wijzigt het besluit als volgt: Artikel 5.48 vaartuigen (de wijziging betreft alleen lid 3 van het voorstel , de rest van het voorstel is akkoord) 3. Het college kan strand- en zee vakken of categorieën vaartuigen aanwijzen waar het in het tweede lid genoemde verbod niet geldt. Met betrekking tot het amendement vindt door de diverse fracties discussie en opmerkingen plaats onder meer over de toegankelijkheid voor de bootvissers, de pleziervaartuigen die de overlast veroorzaken, de geldende bloktijden, handhaving en evaluatie. De fracties CDA en DTV vinden dat de oplossing van het college een goed voorstel is. De burgemeester zegt dat het amendement dicht bij het originele voorstel zit van december. Hij geeft een toelichting over de verleende parkeervergunningen, de vergunningen m.b.t. rijden op het strand en de bloktijden over de afgelopen jaren. Hij zegt dat dit nu de enige groep is, die geen bloktijden heeft. Dat kan niet de bedoeling zijn. Deze besluitvorming vindt plaats voor de strandveiligheid daarom zijn ook de bloktijden van belang. In het najaar kan bezien worden of het noodzakelijk is te evalueren.  Het ingediende amendement wordt met 13 stemmen voor (fracties VVD, SGP/ChristenUnie, Lijst van Kervinck en PvdA/GroenLinks) en 5 stemmen tegen (fracties DTV en CDA) aangenomen.   Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor (De fracties VVD, SGP/ChristenUnie, Lijst van Kervinck en PvdA/GroenLinks)  en 5 stemmen tegen (De fracties DTV en CDA).    07 Beslissingen op bezwaarschriften tegen vestiging voorkeursrecht gemeenten percelen Oostkapelle  Dit voorstel is doorverwezen naar de volgende raadsvergadering vanwege het staken van de stemmen.  De fractie CDA kan zich vinden in het voorstel van het college. Mondeling amendement: De fractie SGP/ChristenUnie dient een mondeling amendement in m.b.t. de twee beslispunten van het raadsvoorstel. Het amendement houdt in alleen het eerste beslispunt m.b.t. het niet-ontvankelijk verklaren van de bezwaarschriften te behouden. Het tweede beslispunt m.b.t. het intrekken van het voorkeursrecht dan te verwijderen.  De fractie VVD kan zich in het amendement vinden. Het voorkeursrecht is gevestigd en kan erop blijven totdat alles duidelijk is. Door de coalitie is aangegeven dat er een wijziging van beleid is, maar de financiële consequenties daarvan zijn niet duidelijk. De fractie DTV steunt het voorstel van het college, omdat het voorkeursrecht nu niet meer aan de orde is. De fractie PvdA/GroenLinks kan zich aansluiten bij de mening van de fracties CDA en DTV. Hij is van mening dat de financiële consequenties een ander discussiepunt is. Voor het voorkeursrecht is geen draagvlak in het dorp. De fractie SGP/ChristenUnie heeft in de commissie aandacht gevraagd voor de algemene staat van onderhoud van het sportcomplex. De wethouder heeft toegezegd dat groot onderhoud uitgevoerd zal worden op het sportcomplex. Hij hoort graag wanneer dit plaatsvindt. Vraagt ook aandacht voor de tennisvelden op hetzelfde complex. Ook deze hebben grondig onderhoud nodig. Vraagt wat voor gevolgen dit heeft voor het intrekken van het voorkeursrecht. Hij mist een integrale visie over het groene hart van Oostkapelle. 



 

 
4 Lijst van Kervinck sluit zich aan bij het mondeling amendement. Wethouder Maas zegt het amendement niet toe te juichen. Hij wenst een beslissing over beide punten. Hij zegt verder dat mochten de stemmen staken, dat dan de beslissingen op de bezwaarschriften verdaagd moeten worden. Een voorkeursrecht vestig je als gemeente met een bepaald doel. Het college is niet van plan het sportpark te verplaatsen. Hij vindt dit ook ruimtelijk niet gewenst. De grondslag voor dit voorkeursrecht ontbreekt. Hij gaat bezien wat de mogelijkheden zijn op en rond Duinhelm, daar is draagvlak voor. Hij wenst ook duidelijkheid te verschaffen aan iedereen en verzoekt daarom het voorkeursrecht te laten vervallen. Over de financiële consequenties wordt in de voorjaarnota meer bekend. De fractie CDA voegt er aan toe gehoord te hebben, dat binnen de huidige locatie er voldoende mogelijkheden zijn om woningbouw mogelijk te maken. Binnen de huidige locatie kan waarschijnlijk aan alle wensen voldaan worden.  Wethouder Maas reageert nog op vragen van de fractie SGP/ChristenUnie. Hij zegt dat uitstel geen consequenties heeft voor het dorp en dat de bezwaarschriften verdaagd kunnen worden. Alle belanghebbende bij het maatschappelijk vastgoed zijn geïnformeerd, zodra de situatie het toelaat vinden er gesprekken in de kernen plaats. Zowel de financiële consequenties als die van de Corona crisis worden in beeld gebracht.  De voorzitter schorst de vergadering.  De voorzitter opent de vergadering en constateert dat iedereen weer aanwezig is. De fractie SGP/ChristenUnie stelt nog vragen over de kosten m.b.t. de huidige locatie en als het sportpark op een andere plek gerealiseerd wordt. Wethouder Maas zegt dat het college voor draagvlak kiest en voor de inhoud. Het college wenst bij het voorstel zoals dit aangeboden is te blijven. Hij wenst de verdere plannen daarna uit te werken en de focus te houden op sportpark Duinhelm.  Over het door de SGP/ChristenUnie ingediende mondeling amendement vindt een stemming plaats. Voor zijn de fracties SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck. Tegen zijn de fracties PvdA/GroenLinks, CDA en DTV.   De stemmen staken derhalve met 9 stemmen voor (fracties SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck) en 9 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, CDA en DTV).  De voorzitter verwijst het voorstel daarom door naar de volgende raadsvergadering van 28 mei 2020.    08 Afgeven van verklaring van geen bedenkingen voor de herontwikkeling van het KPN-gebouw e.o.  Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  De raad besluit met 14 stemmen voor (fracties DTV, CDA, SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck) en 4 stemmen tegen (fractie PvdA/GroenLinks) tot Afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de op 31 mei 2012 vastgestelde randvoorwaarden #6 en #10, om het opnieuw verlenen van de 

gevraagde omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke 
ordening’ voor de realisatie van een vitaliteitshotel op het perceel Schelpweg 8 e.o. mogelijk te maken. Door de diverse fracties wordt benadrukt dat de westrand van Domburg een goede optie is voor het hotel.  Wethouder Roelse zegt dat de afspraak met dhr. Bommeljé volgende week is en dat het college zich vol zal inzetten om het hotel aan de westrand te realiseren.  



 

 
5 De fractie PvdA/GroenLinks is ondanks dat er een beweging is naar de westrand, tegen het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel is aangenomen met 14 stemmen voor (fracties DTV, CDA, SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck) en 4 stemmen tegen (fractie PvdA/GroenLinks).   09 Benoemen commissieleden, die geen raadslid zijn  Bij agendapunt 2 Vaststellen agenda is besloten om dit raadsvoorstel door te schuiven naar de volgende raadsvergadering, omdat de verordening nog aangepast gaat worden.    10.04 Nota Reserves en voorzieningen 2020  Op verzoek van de fractie VVD is dit voorstel niet als hamerstuk behandeld, maar als volledig agendapunt. De fractie VVD geeft aan dat een en ander inmiddels verduidelijkt is. De nota is nu hetzelfde als deze in januari is aangeboden.  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Vaststellen nota reserves en voorzieningen 2020.    10 Hamerstukken   10.01 Regionale Energiestrategie Zeeland  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot Instemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0 (hierna RES 1.0).    10.02 Ontwerpbegroting 2021 RUD Zeeland  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting volgens bijgevoegde brief.    10.03 Financiële verordening 2020  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. De financiële verordening van de gemeente Veere vast te stellen.    10.04 Nota Reserves en voorzieningen 2020  Op verzoek van de fractie VVD is dit voorstel niet als hamerstuk behandeld, maar als volledig agendapunt. Zie hiervoor vóór het agendapunt ‘Hamerstukken’. 



 

 
6    10.05 Eerste begrotingswijziging Orionis 2020  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 en een positieve zienswijze te geven aan het algemeen bestuur van Orionis. 

2. Het positieve saldo van € 8.950 toevoegen aan de algemene reserve    10.06 Benoemen wethouders in algemeen bestuur diverse gemeenschappelijke regelingen.  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. Noot griffier plv.: aangezien bij dit agendapunt geen raadsvoorstel en stukken gevoegd zijn. Is er geen besluit genomen. Daarom wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de eerstvolgende raad van 28 mei 2020.    11 Ingekomen stukken  De volgende ingekomen stukken worden voor bespreking naar de commissie door verwezen: 11.01.15 VN ambassadeur – advies document “eigen regie zonder belemmeringen voor 
een zelfstandig leven van de mens”) – naar de commissie MO. 11.02.12 Transitievisie Warmte – op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks naar de commissie RO.  De fractie SGP/ChristenUnie stelt nog vragen over ingekomen stuk 11.02.10 m.b.t. wat het college gedaan heeft t.a.v. de Corona crisis. Hij vraagt in hoeverre de gemeente de wet Fido en het uitvoeringsbesluit van de Europese Unie benutten om steun te geven aan ondernemers zonder dat dit als staatsteun aangemerkt wordt. Wethouder Wisse zegt samen met de afdeling financiën al de diverse regelgeving in beeld te brengen en een toetsingskader op te stellen, zodat er beleid opgesteld kan worden.  De fractie VVD vraagt naar aanleiding van voorgaande of er al mogelijkheden zijn om mensen op kleine campings toe te laten, zodat de economische pijn voor deze ondernemers iets verlicht wordt. Daarnaast of er mogelijkheden zijn bij wijze van proef voor deze ondernemers, dat zij jaarrond draaien. Ook de fractie DTV pleit voor een mogelijkheid om tot eind van het jaar open te zijn. Wethouder Roelse is in gesprek met de diverse belangenbehartigers uit de recreatie sector voor een plan voor de korte en lange termijn.  Motie De fractie PvdA/GroenLinks heeft een motie ingediend m.b.t. ingekomen stuk 11.01.21 Brief gemeenten 500 kinderen Griekenland, dit gaat over opvang bieden aan alleenstaande vluchteling-kinderen. Verzoekt het college: 

- Zich als gemeente aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children; 
- Een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen; en  
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- In dezelfde brief richting het kabinet aan te geven dat de gemeente Veere bereid is om zich in te spannen om een aantal van deze kinderen uit Griekse opvangkampen op te vangen.  De motie is met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Voor zijn de fracties SGP/ChristenUnie, CDA, DTV, Lijst Van Kervinck en PvdA/GroenLinks. Van de fractie VVD zijn de leden M. Osté en C.C.W. van den Berge tegen en het lid L.V.M. van den Berg voor.    12 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.      


