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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 heren A.W. Maris en A.N. te Sligte van de fractie SGP/ChristenUnie zich afwezig 

hebben gemeld. Wethouder P.A.C. Wisse zal wat later aanwezig zijn bij de 

vergadering. 

 

 

02 Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 
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03 Spreekrecht voor de burgers 

 

De volgende insprekers hebben zich gemeld: 

M.b.t. agendapunt 4.2 Financieel Perspectief 2021-2024: 

1. dhr. J. de Regt, namens de FOV 

2. dhr. B. Marcusse, namens de Dorpsraad Zoutelande 

3. dhr. A.J. Pouwer, voorzitter van de Hiswa-Recron Walcheren 

4. dhr. L. Wisse, namens de Vekabo 

5. dhr. A.H. van Leeuwen, namens de SVR 

6. dhr. M. Kloeg, namens KHN en zijn onderneming 

7. dhr. C.W. Bierens, namens de ondernemersvereniging Zoutelande (ZOMid) 

8. dhr. S. De Visser, namens de Stadsraad Domburg 

 

De inspraakbijdragen zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd.      

 

1. De heer J. de Regt, namens de FOV, draagt zijn inspraakbijdrage voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 

Dhr. De Regt zegt dat er signalen over het lastig sluitend krijgen van de financiering, 

zijn geweest, maar over de verhoging is nooit gesproken. Het probleem bij deze 

verhoging zit er in dat de ondernemers het moeten doorberekenen en dit dan moeten 

verdedigen bij hun klanten. Ondernemers krijgen straks ook vragen over het betaald 

parkeren. Er is bereidheid tot meedenken met de verhoging van de inkomsten van de 

gemeente, maar in overleg en in evenredigheid. De FOV heeft een rol als partner bij de 

gemeente in ontwikkeling van beleid. Goed gebruik is om in overleg de hoogte van de 

toeristenbelasting te bepalen. Dat overleg is er niet geweest. De FOV is een uur voor 

de presentatie van de cijfers geïnformeerd. Hij is bereid ook over de Duinweg het 

gesprek aan te gaan. 

 

2. De heer B. Marcusse, namens de Dorpsraad Zoutelande, draagt zijn 

inspraakbijdrage voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 

Dhr. Marcusse zegt constant door burgers er over aangesproken te worden dat de 

reconstructie van de Duinweg niet doorging. Hij kan niet uitleggen waarom elke keer 

de reconstructie niet doorgaat. Hij geeft aan pas 14 dagen geleden door iemand op de 

hoogte gesteld te zijn over het financieel perspectief. Hij heeft daarom nu deze 

voordracht. Hij is bereid te praten over betaald parkeren, maar Zoutelande heeft geen 

parkeerproblemen. 

 

3. De heer A.J. Pouwer, voorzitter Hiswa-Recron Walcheren, draagt zijn 

inspraakbijdrage voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 

Dhr. Pouwer geeft een aantal voorbeelden wat met de toeristenbelasting gedaan kan 

worden. Hij wenst graag in overleg te treden. Hij geeft een toelichting hoe toeristen 

kijken naar de prijsverhoging. Hij geeft verder aan dat geld dat onttrokken wordt niet 

geïnvesteerd kan worden in de sector. Als de toeristenbelasting alleen voor toeristische 

investeringen gebruikt wordt, is het niet erg, maar dat is niet zo. Hij vindt dat de OZB 

verhoging aan de gemeente is, maar kan zich voorstellen dat daar afspraken over 

gemaakt worden. Hij geeft nog een toelichting waarom het niet wenselijk is dat 

bijvoorbeeld trekkershutten als hotelkamers belast worden. Hij vindt dat er een 

verschil zit tussen heffing via OZB of toeristenbelasting. Hij vindt het geen verloren 

jaar. Hij heeft een prognose gehoord van tussen de 20-22% minder overnachtingen dit 

jaar. In ieder geval ver weg van het percentage dat door de gemeente genoemd wordt. 

Hij rekent zelf nu met 25% minder overnachtingen. Hij is van mening dat vanuit 

recreatiegelden investeren in de kern in beperkte mate mogelijk is, maar niet de hele 

financiering. Hij zegt van te voren geïnformeerd te zijn, maar had liever aan de 
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voorkant meegedacht, dat is verstandiger. Hij zegt over het opspuiten van stranden, 

dat goede en bereikbare stranden toeristisch van belang zijn, maar er zijn meer 

stakeholders. Hij zegt toe de bronnen van waaruit hij citeerde met de raad te delen. 

Hij zegt m.b.t. forfaitaire bedragen dat dit nog opgepakt moet worden. De gasten zijn 

in ieder geval gecompenseerd voor de tijd dat ze niet konden komen. Hij zegt m.b.t. 

differentiatie, dat de Recron landelijk voor differentiatie is, maar de regio kan dat zelf 

bepalen, bijvoorbeeld trekkershutjes t.o.v. hotelkamers in Amsterdam. In het 

buitenland is het weer anders. In Duitsland bijvoorbeeld wordt de toeristenbelasting 

geoormerkt voor specifieke projecten. 

 

4. De heer L. Wisse, namens de Vekabo, draagt zijn inspraakbijdrage voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 

Dhr. Wisse zegt dat de ervaring op het moment is dat heel veel toeristen naar 

Zeeland komen. Het eerder genoemde lagere percentage van zo’n 25% minder, is 

redelijk. De verlenging van het seizoen is nodig. Hij vindt dat er over gesproken moet 

worden hoe de inkomsten verdeeld worden. Hij is voor zandsuppletie. Hij zegt over de 

vraag of hij aan de voorkant betrokken is geweest, er bij de toeristische impuls van op 

de hoogte gesteld te zijn, dit was op het laatste moment. Hij krijg op het moment veel 

boekingsaanvragen. 

 

5. De heer A.H. van Leeuwen, namens de SVR, draagt zijn inspraakbijdrage voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 

Dhr. Van Leeuwen zegt dat ondernemers voldoende vlees op de botten moeten 

houden. Hij zegt over zandsuppletie, dat in het verleden afspraken gemaakt zijn met 

de toeristische sector om mee te denken over te besteden gelden. Dat geld kan als 

aanjager gebruikt worden om zo’n fonds van de grond te krijgen. Hij is van mening dat 

er meer belanghebbenden zijn, daarom niet alleen vanuit de toeristenbelasting. Hij 

zegt over winterkamperen, dat de SVR er juist voor gepleit heeft er een win win 

situatie van te maken. Er kan ook een proefproject van gemaakt worden. Onderzocht 

kan worden wat de voor- en nadelen zijn. Er is vraag voor vooral bij campers. 

 

6. De heer M. Kloeg, namens KHN en zijn onderneming, draagt zijn inspraakbijdrage 

voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 

Dhr. Kloeg zegt dat de verbinding tussen leefbaarheid en toerisme het beste te 

realiseren is via spreiding. Verder kan gekeken worden naar buiten de kern parkeren 

en naar leveranties. Hij zegt over verhoging van de toeristenbelasting, dat als de 

inflatie 5% is, dan het daarmee te verhogen. Als je het met meer verhoogt, wat kan je 

dan meer leveren? Nu is het alleen om een gat te vullen, terwijl je je af kan vragen of 

het gat er is. Hij zegt over gedifferentieerde tarieven er geen voorstander van te zijn. 

Het is ook niet handhaafbaar. Toeristenbelasting is voor een overnachting, niet hoe 

vaak je over de duinen loopt. Hij is voorstander de grondslag te verbreden i.p.v. 

differentiatie. Iedereen profiteert van de toeristen. Hij vindt dat de gemeente door de 

verhoging de toeristen nodig heeft. De gemeente ligt dan aan het infuus van de 

toeristenbelasting. Iedereen gaat met een budget op vakantie als het op is het op. Al 

de plannen die er nu zijn kan je niet afrekenen op de toerist. Men weet niet wat er 

onderweg kan gebeuren. Er zijn heel veel mensen, die hier komen en hier niet slapen 

Hij is niet op zoek naar de balans tussen toerist en inwoner. Veere kan niet zonder 

toeristen. Hij verwijst daarvoor naar Amsterdam naar wat daar nu gebeurt. Hij is groot 

voorstander van spreiding. Via de OZB doen er veel meer mee. 

 

7. De heer C.W. Bierens, namens de ondernemersvereniging Zoutelande, ZOMid, 

draagt zijn inspraakbijdrage voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 
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Dhr. Bierens zegt over de reconstructie van de Duinweg niet te weten wat de kosten 

zijn omdat er geen kostenraming is. De gemeenten in Nederland kunnen eigen beleid 

voeren, maar de toeristenbelasting is bedoeld voor algemene voorzieningen zoals 

straten en brandweer. Dat heeft niets te maken met voorzieningen op individuele 

terreinen. Het gaat om de publieke voorzieningen niet de individuele. Zegt over of het 

nu een goed moment is het parkeren te reguleren in Zoutelande, dat het goed is naar 

de toekomst te kijken, maar spreiding van het seizoen is ook een middel. Daar zit nog 

ruimte in qua capaciteit. Hij zegt verder dat er afspraken zijn gemaakt met individuele 

ondernemers m.b.t. de Duinweg. De wegen zijn beschadigd en dan is het reëel dat er 

een bijdrage wordt gevraagd. Die bijdragen zijn betaald, maar dan zonder overleg 

wordt het herstel weer uitgesteld. Hij zegt verder dat er een goede samenwerking met 

de gemeente is, maar dat het des te frustrerende is dat dergelijke plannen met grote 

consequenties, zo over de schutting gekiept worden. Hij zou graag op een serieuze 

manier betrokken zijn.  

 

8. De heer S. de Visser, namens de Stadsraad Domburg, draagt zijn 

inspraakbijdrage voor. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de diverse fracties reageert inspreker onder meer 

als volgt: 

Dhr. De Visser zegt dat de herinrichting van het centrum juist tot doel heeft de 

leefbaarheid in Domburg te verbeteren. Hij vindt de herinrichting van het centrum top 

prioriteit. Hij heeft goed overleg met de gemeente m.b.t. corona maatregelen. Hij 

heeft zorgen over het verkeer dat aan de noord kant rijdt. Daar zijn verkeersregelaars 

nodig. Hij vindt dat de maatregelen bij de meerderheid tot verbetering leiden. Er zijn 

op een aantal plekken wel klachten, zoals de Metzgerweg. Hij zegt nu ervaring op te 

doen. Het is geen proefperiode. Er wordt gekeken naar verkeer dat naar de Roompot 

structureel omgeleid gaat worden en het zoekverkeer verminderen door afkruisen van 

parkeerterreinen onder aan de duinen. De Stadsraad gaat niet zelfstandig. Hij denkt 

goed mee met de gemeente, zoals in hun rapport over herinrichting centrum om de 

parkeerterreinen niet meer voor dagtoeristen, maar voor inwoners met een 

parkeervergunning te laten gebruiken. De kosten die er zijn, kunnen dan via een 

toeslag op de toeristenbelasting. Hij zegt dat er draagvlak is voor een mobiliteitshub, 

maar het zal praktische uitvoeringsproblemen geven. Hij adviseert het te onderzoeken. 

Het voorkomt verkeersdrukte in Domburg. Hij staat niet negatief t.o.v. verhoging van 

de parkeertarieven, maar geeft aan wat er met die verhoging gaat gebeuren. Het moet 

wel om zaken gaan, die voor de toeristen bestemd zijn. 

 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

 

 

04 Financiële stukken Veere 

 

De voorzitter heropent de vergadering en zegt van start te gaan met de 

beschouwingen. 

 

Algemene Beschouwingen: 

De bundel algemene beschouwingen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.      

 

De fractievoorzitters delen in onderstaande volgorde de Algemene Beschouwingen van 

hun fractie met de raad: 

Mevrouw Sparreboom, namens de fractie DTV 

Mevrouw van den Berge, namens de fractie VVD 

De heer Meijers, namens de fractie CDA 

De heer van den Bosse, namens de fractie SGP/ChristenUnie (plv. fractievoorzitter)  
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De heer Van Kervinck, namens de fractie Lijst van Kervinck 

Mevrouw Rijken, namens de fractie PvdA/GroenLinks 

 

Naar aanleiding van de beschouwingen vindt het stellen van vragen en debat plaats 

door de raad. Op hoofdlijnen gaat dit onder meer over de volgende onderwerpen: 

 

-hoe een gast mee te laten bijdragen aan de voorzieningen. 

-het tegen het licht houden van woonlasten 

-OZB, toeristenbelasting en parkeerbelasting  

-parkeerbeleid met name in Zoutelande 

-het in balans brengen van leefbaarheid en toerisme  

-mobiliteit en bereikbaarheid 

-de samenwerking met en participatie van de ondernemers 

-het ontbreken van vooroverleg met de toeristische sector 

-de wens eerst een beleidsplan te maken m.b.t. parkeren met daarbij participatie van 

ondernemers en bewoners en niet eerst de uitkomst vaststellen 

-het voorspelde tekort van 65% 

-aanvulling van het tekort vanuit de algemene reserve 

-niet alleen kijken naar de stijging van kosten, maar ook naar de kosten zelf, zoals de 

motie stofkam 

-vergaderruimten in MFA’s 

-het niet serieus nemen van partners, zoals ondernemers 

-de algemene reserve niet alleen voor incidentele zaken gebruiken maar ook voor 

investeringen 

-hoe te bezuinigen en 11,5 miljoen bij elkaar krijgen 

 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

Hierna volgt op hoofdlijnen de argumentatie van het college en de reactie op vragen 

gesteld aan het college. 

 

Wethouder Wisse: 

-om financieel gezond te blijven kan het college bezuinigen, maar doet dat niet. Ze 

wenst te investeren. Daarvoor is een pakket aan maatregelen voorgesteld. Dit betreft 

o.a. op eigen uitgaven bezuinigen, de algemene reserve gebruiken, OZB verhogen, de 

parkeerbelastingen en de toeristenbelasting. 

-de OZB verhogen is o.a. nodig omdat inwoners om bepaalde voorzieningen vragen en 

daarnaast de Wmo kosten en jeugdkosten stijgen 

-ondanks de voorstellen blijft de gemeente Veere tot de goedkoopste gemeenten van 

Zeeland behoren 

-de parkeerbelasting is niet dichtgetimmerd, maar er zijn wel uitgangspunten: de 

dagtoerist betaalt mee en hoe dichter bij de attractie hoe meer het kost. 

-de toeristenbelasting heeft ook uitgangspunten, namelijk het gedifferentieerde tarief 

voor een betere balans tussen belasting en overnachtingsprijs.  

-het college denkt dat het gedifferentieerd tarief goed uitvoerbaar is, omdat het 

aansluit bij bestaande methodiek bij de belastingsamenwerking 

-de verwachting is dat de impact van de stijging van de tarieven mee zal vallen, omdat 

verwacht wordt dat de toeristische vraag blijft stijgen 

-bij het meevallen van de prognoses, zal de extra belastingen niet teruggedraaid 

kunnen worden, want die zijn nodig om de prioriteiten bij de leefbaarheid van de 

kernen en het toeristisch product te kunnen verbeteren. 
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-hij zegt over geschaad vertrouwen, dat in het voortraject met dorpsraden, scholen en 

de diverse sectoren gesproken is over deze plannen. De richting van het hoofdlijnen 

programma was altijd onderdeel van de gesprekken. 

-het is aan de raad om de kaders te stellen vooral bij lastige zaken als verhoging van 

belastingen 

-de reden van de belastingverhogingen is, omdat er wensen, risico’s en uitdagingen 

zijn 

-de risico’s en uitdagingen bestaan o.a. uit: de coronacrisis, jeugdhulp en Wmo, 

uitkering gemeentefonds, klimaatvraagstuk en de duurzaamheid 

-de wensen zijn o.a.: het zandfonds, de Duinweg te Zoutelande, Domburg en Veere 

autoluw, schoolklimaat Zoutelande, klimaatadaptatie, zoetwater, afvalproblemen, 

handhaving, juridische kwaliteit, trapveldjes, parkeerverwijssystemen, etc. 

-de belastingvoorstellen bieden ons de mogelijkheid om de gemeente Veere mooi en 

aantrekkelijk te houden voor inwoners, gasten en toeristen. 

-een evenwichtig en samengesteld pakket waarbij iedereen een deel van de kosten 

draagt en waarbij iedereen ook waarschijnlijk de vruchten zal plukken 

 

De burgemeester – beantwoordt een aantal vragen: 

-de tussenverantwoording van de VRZ m.b.t. covid-19 komt aanstaande week 

-hij is van mening dat de raad adequaat geïnformeerd is en voldaan heeft aan de 

actieve informatieplicht m.b.t. het coronateam. Hij vindt een termijn van twee weken 

voor het uitgebreide rapport van dit team een tijdige verstrekking aan de raad.  

-bij een 2de corona golf zullen er waarschijnlijk op regionaal niveau maatregelen 

getroffen worden binnen de Veiligheidsregio’s 

 

Wethouder Roelse – beantwoordt een aantal vragen: 

-duurzaamheid is breder dan de transitie en noemt een aantal zaken die opgepakt 

worden in 2021 

-na het zomerreces komt er een evaluatie van het duurzaamheidsplan 

-hij zegt over de vraag of de boa’s op sterkte zijn i.v.m. de taken m.b.t. tweede 

woningenbeleid, dat het college dit kritisch volgt en eventueel in november hier op 

terugkomt 

-hij zegt over de vraag over plan van aanpak en kosten handhaving, dat handhaving 

plaats vindt op grond van de IHUP, die is opgesteld op basis van een risicoanalyse. De 

veiligheid is daarbij leidend. Handhaving van het tweede woningenbeleid ligt op koers, 

maar de handhaving vanwege de Corona heeft hier invloed op 

-hij zegt n.a.v. een vraag over duurzaamheid, dat het budget voor het aanjaagteam is 

vastgesteld voor uitvoering van het duurzaamheidsplan, dit is bedoeld voor formatie op 

uitvoering. Als er een slag gemaakt moet worden, dan is hiervoor geld nodig. Dat geldt 

ook voor de Transitievisie warmte 

-het rapport Energie als landschap monitor is een inspiratie document. Het heeft 

verder geen status 

-hij verwijst m.b.t. vragen over het Toetsingskader landschappelijke inpassing 

duurzame energie, naar de beantwoording van de eerder gestelde artikel 33 vragen 

 

Wethouder Maas – beantwoordt een aantal vragen: 

-hij zegt dat balans leefbaarheid en toerisme heel belangrijk voor het college is. Hij 

geeft een aantal voorbeelden o.a. daar waar mogelijk beperken van ongebreidelde 

groei van toeristische accommodaties, kwaliteit staat daarbij voorop. Bouwplannen die 

de leefbaarheid raken, worden getoetst aan uitgangspunten.  De nieuwe economische 

dragers regeling wordt geëvalueerd en herijkt. Er komen nieuwe regels voor 

recreatieve kamerverhuur. Morgen krijgt u een memo over de overgangsregeling. 

-plannen westrand Domburg, daar zet het college in op inbedding in het landschap  

-de toekomst en de rapporten leefbaarheid en toerisme: in september worden de 

gebiedstafels gehouden en na de zomer vindt met de raad het gesprek plaats over 

scenario’s verblijfsrecreatie 

-in enkele kernen ook betaalbare woningen bouwen voor o.a. starters en 

doorstromers. Ook de nadruk op levensbestendige woningen. Met Zeeuwland is 
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afgesproken snel met de betaalbare woningen aan de slag te gaan. Zeeuwland 

onderzoekt ook of er woningen in het middensegment te realiseren zijn. Ook wordt 

met hen onderzoek gedaan naar Tiny Houses 

-als in Westkapelle de scholen weggaan dan komen op die locaties woningen. In 

Serooskerke-oost en Aagtekerke ook 

-voor Oostkapelle komt een nieuw plan o.g.v. de nieuwe koers. Er is nog geen vast 

staand plan en het is nog niet gecommuniceerd, daarom is het nu niet opgenomen 

-maatschappelijke voorzieningen MFA’s hebben alles te maken met leefbaarheid en 

vestigingsklimaat, daarom zet het college de koers door, ook al kost dit veel geld. 

Serooskerke blijft hierbij niet met lege handen achter 

-sporthal Westkapelle geeft invulling aan het ambitieniveau, dat voortgekomen is uit 

het participatietraject. De kernen uit de 2de fases worden niet vergeten. 

-hij zegt over het sociaal domein, dat de hogere uitgaven op het gebied van Wmo en 

jeugd nu structureel opgenomen worden. Verder wordt ingezet op meer en betere 

sturing. Het project sturing met inzicht is gestart. In het najaar wordt de raad daarin 

meegenomen. 

-zegt nog een overzicht m.b.t. de communicatie over Orionis opgesteld te hebben. Hij  

is bereid dit te verstrekken 

-hij zegt m.b.t. jeugdzorg goed op weg te zijn met contractbeheer zowel qua Wmo als 

jeugd. Bij jeugd casussen wordt de vinger goed aan de pols gehouden. Hij bedankt 

voor de suggestie mb.t. overlapping dat veel stress kan geven. 

-hij zegt over de vraag of de verhoging van de belasting getoetst is aan het 

armoedebeleid dat het kwijtscheldingsbeleid hetzelfde blijft. Het groeit als het ware 

mee 

 

TOEZEGGINGEN n.a.v. deze reactie: 

De burgemeester zegt toe dat de tussenverantwoording van de VRZ m.b.t. Covid-19 

deze week wordt toegestuurd. 

 

Wethouder Roelse zegt toe m.b.t. het duurzaamheidsplan, dat na het zomerreces 

een evaluatie naar de raad gestuurd wordt. 

 

De voorzitter schorst de vergadering.  

 

2de termijn  

 

Tijdens de 2de termijn worden door de diverse fracties de volgende amendementen 

en moties ingediend: 

Amendement: 

1. fractie CDA amendement autoluw maken kern Veere. 

 

Moties: 

1. fractie CDA motie prioriteiten leefbaarheid en toerisme in balans 

2. fracties SGP/ChristenUnie, VVD, Lijst van Kervinck en PvdA/GroenLinks 

motie Regionale Energiestrategie  

3. fracties Lijst van Kervinck, PvdA/GroenLinks en SGP/ChristenUnie motie 

mobiliteitshubs in de gemeente Veere. De fractie VVD steunt de motie. 

4. fractie Lijst van Kervinck motie duurzaam sportbeleid 

5. fractie Lijst van Kervinck motie onbezoldigde inzet wethouders 

 

Het college geeft een reactie op de in de 2de termijn gestelde vragen: 

 

Wethouder Wisse geeft een toelichting op zijn eerdere beantwoording over de 

samenwerking met de raad. Hij verwijst naar de belastingsamenwerking m.b.t. de 

technische vraag over forfaitair heffen. Hij zegt over de casusregisseur, dat zoals 

opgenomen is in het hoofdlijnenprogramma voorlopig gestart wordt met 1 

casusregisseur. Deze zal waarschijnlijk na 1 januari a.s. starten. Als alles meevalt, dan 

zijn er fors meer uitgaven. Er zijn sowieso de coronacrisis uitgaven, die in kaart 
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worden gebracht. Daar krijgt u na de zomer een memo over. De corona crisis zorgt 

voor een incidenteel probleem, dat moet opgelost worden via een herstelplan. Is dit 

niet nodig dan hoeft er geen bijdrage uit de reserve te komen. Dit laat onverlet dat alle 

risico’s er nog staan. Het heeft daarom geen effect op de belastingvoorstellen. De 

gemeente is dan wel veel sneller op niveau. Hij gaat in op de 15 vragen van de fractie 

Lijst van Kervinck. De vragen 1, 2, 3 en 4 zijn al beantwoord. Vraag 5 en 6 zijn ook 

zojuist beantwoord. Idem voor vragen 7 en 8. Hij zegt over vraag 9, dat parkeerbeleid 

een kwestie van uitvoering is. Hij zal na het zomerreces met een oordeelsvormend 

stuk bij de raad terugkomen, binnen de kaders vandaag vast te stellen. De uitvoering 

hiervan is samen het parkeerbeleid vaststellen en vormgeven. De rondwegen studies 

zijn uitgesteld. De bedoeling is eerst gebruik te maken van de huidige wegen, voordat 

allerlei dure studies gedaan worden. Hij zegt over vraag 14 over de  extra kosten, dat 

deze in de eerder genoemde memo komen. Vraag 15 over handhaving heeft de 

burgemeester al beantwoord. Hij zegt naar aanleiding van een vraag van de fractie 

PvdA/GroenLinks m.b.t. groepsaccommodatie in relatie tot de uitwerking van 

belastingmaatregelen, dit te zullen onderzoeken en ook bij andere gemeenten te 

kijken, die ook dergelijke grensgevallen kent, of zij een oplossing hebben. 

 

Wethouder Roelse zegt vraag 13 eerder beantwoord te hebben. 

 

De burgemeester zegt in antwoordt op vraag 14 van de vragen van de Lijst van 

Kervinck m.b.t. de extra kosten i.v.m. coronacoaches, dat het om een forse kostenpost 

gaat. Het gaat om meer dan alleen coronacoaches en verkeersregelaars. Hij zegt toe 

dat de raad daar in augustus een overzicht van krijgt. 

 

Wethouder Maas zegt n.a.v. een vraag van de fractie SGP/ChristenUnie er naar te 

streven enkele woningen te realiseren. Er zijn studies naar. Het hangt af van de 

inrichting waar met alle betrokkenen over gesproken wordt. Overigens wordt in alle 

kernen naar inbreidingslocaties gekeken, o.a. Oostkapelle. Hij zegt over temporiseren 

van de maatschappelijke voorzieningen, dat het er allemaal volgend jaar niet staat. In 

de eerste fase zit al een zekere fasering. Hij zegt n.a.v. een vraag van de fractie 

PvdA/GroenLinks over het beschikbaar houden van nieuwe woningbouw voor de 

doelgroep, dat het zeker de bedoeling is betaalbare woningen voor starters voor deze 

doelgroep te behouden. Hij denkt daarbij aan een constructie zoals die 30 woningen, 

die in 2009 zijn gebouwd. 

 

Wethouder Roelse zegt naar aanleiding van een vraag van de fractie 

PvdA/GroenLinks de biodiversiteit beter vorm te zullen gaan geven. Hij zegt toe naar 

aanleiding van een vraag van de fractie Lijst van Kervinck over de kosten van 

handhaving er bij de begroting op terug te komen. Hij geeft als voorbeeld, dat als 

betaald parkeren ingevoerd wordt dan betekent dat ook een stukje handhaving, dat 

wordt in beeld gebracht. 

 

Wethouder Wisse zegt nog op een vraag van de fractie SGP/ChristenUnie wat 

met alle suggesties gedaan wordt, dat het fijn zou zijn als ingestemd wordt met het 

raadsvoorstel, want dan kan toegezegd worden, dat een groot aantal zaken binnen 

handbereik zijn. Hij neemt de suggesties mee en neemt de wensen zeer serieus ook 

naar de begroting toe. 

 

TOEZEGGINGEN n.a.v. bovenstaande reactie van het college in de 2de termijn: 

Wethouder Wisse zegt n.a.v. vraag 9 gesteld door de fractie Lijst van Kervinck, dat 

parkeerbeleid een kwestie van uitvoering is. Hij zal na het zomerreces met een 

oordeelsvormend stuk bij de raad terugkomen. 

 

Wethouder Wisse zegt naar aanleiding van een vraag van de fractie PvdA/GroenLinks 

m.b.t. groepsaccommodatie in relatie tot de uitwerking van belastingmaatregelen, dit 

te zullen onderzoeken en ook bij andere gemeenten te kijken, die ook dergelijke 

grensgevallen kent. 
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De burgemeester zegt in antwoordt op vraag 14 van de vragen van de fractie Lijst 

van Kervinck m.b.t. de extra kosten i.v.m. coronacoaches, dat het om een forse 

kostenpost gaat. Het gaat om meer dan alleen coronacoaches en verkeersregelaars. 

Hij zegt toe dat de raad daar in augustus een overzicht van krijgt. 

 

Wethouder Roelse zegt toe naar aanleiding van een vraag van de fractie Lijst van 

Kervinck over de kosten van handhaving er bij de begroting op terug te komen, 

bijvoorbeeld als betaald parkeren ingevoerd wordt dan betekent dat ook een stukje 

handhaving. Dat wordt in beeld gebracht. 

 

De voorzitter behandelt alvast het ingediende amendement m.b.t. agendapunt 4.2 

financieel perspectief en de moties.  

Amendement autoluw maken kern Veere: zie hiervoor agendapunt 4.2. 

 

De voorzitter behandelt de ingediende moties: 

 

Moties: 

1. Motie prioriteiten leefbaarheid en toerisme in balans, ingediend door de 

fractie CDA. 

De motie roept het college op om: 

1. De inkomsten van het toerisme (deels) te gebruiken voor het financieren van 

projecten die hoge prioriteit moeten krijgen bij het bevorderen van de 

leefbaarheid in de kernen; 

2. Hierbij in ieder geval de volgende projecten aanmerken als prioriteit: 

a. Vorming recreatief zandsuppletiefonds. 

b. Reconstructie doorgaande route Duinweg Zoutelande (incl. resterend 

stuk Langedam). 

c. Oplossen klimaatproblemen multifunctionele accommodatie Zoutelande.  

d. Reconstructie Dorpsplein Koudekerke. 

e. Aanpak doorgaande route Grijpskerke.  

3. Bovenstaande projecten goed voor te bereiden in overleg met stads- en 

dorpsraden, toeristische sector en inwoners van de betreffende dorpskern.  

De motie is aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Voor zijn de 

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

en Lijst van Kervinck. 

De volgende fracties hebben een stemverklaring afgegeven: 

Fractie VVD: er staan een heleboel goede zaken in om als prioriteit aan te merken, 

maar het is een onuitputtelijke lijst en we steunen de inkomsten bron daar niet van, 

want de dekking komt naar onze interpretatie uit een verhoging van de belasting. Dus 

we steunen de motie niet. 

Fractie PvdA/GroenLinks: vindt het onderwerp 2c een beetje twijfelachtig, maar steunt 

desalniettemin de motie. 

 

2. Motie Voorstel tot vaststelling Regionale Energiestrategie 1.0, ingediend door 

de fracties SGP/ChristenUnie, VVD, Lijst van Kervinck en PvdA/GroenLinks. 

De motie verzoekt het college om: 

- Bij de uitvoeringsplannen weloverwogen en efficiënt over te gaan tot haalbare en 

betaalbare investeringen die het meeste rendement opleveren om te voldoen aan 

de landelijke klimaatdoelstellingen.  

- De Rijksoverheid dringend te verzoeken eveneens middelen beschikbaar te stellen 

voor de uitvoering van de plannen in de Regionale Energiestrategie. 

- Actief op zoek te gaan naar manieren om alle inwoners mee te laten doen met het 

behalen van de klimaatdoelen. 

 

De motie is unaniem aangenomen. 
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3. Motie mobiliteitshubs in de gemeente Veere, ingediend door de fracties Lijst 

van Kervinck, PvdA/GroenLinks en SGP/ChristenUnie. De fractie VVD steunt de motie. 

De motie roept het college op: 

Samen met de Provincie Zeeland een onderzoek in te stellen naar de behoefte van 

multimodale mobiliteitshubs in de Gemeente Veere. 

 

TOEZEGGING: 

Wethouder Wisse zegt toe terug te komen met een onderzoeksopzet t.a.v. deze 

motie. Waarin duidelijk beschreven hoe het te onderzoeken en in kaart brengen wat 

zo’n onderzoek kost. Daarin wordt meegenomen de suggestie van de fractie 

SGP/ChristenUnie om eventueel aan te sluiten bij de mobiliteitsontwikkelingen waarvan 

sprake is bij de compensatiemaatregelen vanwege het niet doorgaan van de 

marinierskazerne te Vlissingen. 

 

De motie is vanwege de toezegging aangehouden tot de onderzoeksopzet er is.  

 

4. Motie duurzaam sport beleid, ingediend door de fractie Lijst van Kervinck. 

De motie roept het college op:  

tot het ontwikkelen van duurzaam sportbeleid. 

 

De motie is verworpen met 13 stemmen tegen en 4 stemmen. Tegen zijn de fracties 

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

SGP/ChristenUnie. De fractie SGP/ChristenUnie heeft een stemverklaring: steunt de 

motie omdat het altijd goed is om sportaccommodaties voortdurend tegen het licht te 

houden en te kijken hoe op een optimale manier de sportverenigingen hiermee 

gediend kunnen worden. 

 

5. Motie onbezoldigde inzet wethouders, ingediend door de fractie Lijst van 

Kervinck. 

De motie roept het college op:  

Om zich 1 maand per jaar onbezoldigd in te zetten voor de belangen van de Gemeente 

Veere. En de 3 salarissen van de wethouders naar de algemene reserves te laten 

vloeien.  

 

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

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

SGP/ChristenUnie. Een stemverklaring wordt afgegeven door: 

De fractie PvdA/GroenLinks: vindt dat de wethouders bijzonder hard werken. Vindt dat 

ze daar een beloning naar mogen hebben. Zij mogen dat zelf beslissen of ze wel of niet 

willen bijdragen. Steunt daarom de motie niet.  

 

 

 

4.1 RV Jaarstukken Veere 2019, incl. accountantsverslag en -

verklaring 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. Daarbij geeft de fractie VVD 

een stemverklaring af: sluit zich aan bij de woorden van de fractie SGP/ChristenUnie. 

(noot griffier plv.: fractie SGP/ChristenUnie bedankte een ieder en met name de vorige 

wethouders voor al het verzette werk m.b.t. deze stukken). 

 

Het vastgestelde raadsvoorstel luidt: 

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen op het investeringskrediet 

‘Reconstructie Prelaatweg Aagtekerke’; 

2. Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 vast te stellen; 

3. Het rekeningresultaat 2019 te bestemmen zoals voorgesteld; 

4. In te stemmen met het doorschuiven van budgetten, waar in 2019 niet over is 

beschikt uit reserves. 
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4.2 RV Financieel perspectief 2021-2024 

 

Het raadsvoorstel luidt: 

1. Kennis te nemen van het financieel perspectief 2021-2024 en in te stemmen met 

de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2021 en de meerjarenramingen 

2022-2024. 

2. De 2e begrotingswijziging 2020 (1e bestuursrapportage 2020) vast te stellen. 

 

Amendement: 

Van de fractie CDA is een amendement ‘Autoluw maken kern Veere’ ontvangen. Het 

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

 

Het amendement luidt: 

Wijzigt Financieel Perspectief 2021 – 2024 (Perspectief voor begroting/ 

meerjarenramingen 2021 – 2024, Toelichting sub C als volgt (zie vet en onderstreept): 

 

C. In de geest van het Hoofdlijnenprogramma willen we investeren in de leefbaarheid 

in de kernen en sociaal maatschappelijke functies versterken. We nemen in de 

begroting voor 2021 – 2024 o.a. budget op voor het uitvoeringsprogramma Kijk op 

cultuur, verhoging van de subsidie aan de Stichting Delta Cultureel, maatregelen voor 

het bestrijden van droogte op sportvelden, het opstellen vaneen laadpalenplan, 

uitvoeren van verkeersmaatregelen in Grijpskerke, het opstellen van een kerkenvisie 

en het autoluw maken van Domburg en Veere. 

 

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 VVD, 

SGP/ChristenUnie en fractie Lijst van Kervinck. De volgende fracties geven een 

stemverklaring af: 

Fractie VVD: in Domburg zijn de ondernemers akkoord met een vorm van autoluw 

maken in hun kern. In Veere nog niet, daar is nog geen draagvlak voor. In het kader 

van de beoogde participatie, hoopt de fractie eerst het gesprek aan te gaan alvorens 

hier verder op in te gaan. Steunt het amendement daarom niet.  

Fractie SGP/ChristenUnie: steunt het amendement ook niet en heeft dezelfde 

stemverklaring als de fractie VVD. 

 

Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen 

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

SGP/ChristenUnie en fractie Lijst van Kervinck. De volgende fracties geven een 

stemverklaring af: 

Fractie VVD: we zien in de perspectieven, zoals ze zo vastgesteld gaan worden, geen 

gezond financieel beleid. We zijn tegen de belastingverhogingen zoals ze nu zijn 

vormgegeven en we hebben gepleit voor participatie en een positievere blik om tot een 

betere uitwerking te komen dan de kaders die er nu liggen. Stemt daarom tegen. 

Fractie SGP/ChristenUnie: heeft dezelfde stemverklaring als de fractie VVD met de 

toevoeging: is vorig jaar ook niet meegegaan, omdat het veel te veel afweek van 

hetgeen deze fractie voor stond en ook afweek van waarmee we deze periode zijn 

begonnen en dat geldt nog steeds. Die lijn houden we vast. De fractie is daarom tegen. 

Fractie Lijst van Kervinck: alles gehoord hebbende ook gezien de manier waarop 

met de sectoren omgegaan is, is daarom tegen dit raadsvoorstel. 

 

 

 

 405 Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur en bedankt een ieder voor zijn inzet. 

 

 


