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Concept besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 30 september 2021  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.N. te Sligte, A.L. Jacobse en J. Melse. Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P.H.J.L. Meijs, T. Lievense, P. Blom, W.J.M. Rijken en A. van Vliet Fractie DTV de leden: S. Sparreboom en J.A. de Buck Fractie VVD de leden: C.C.W. van den Berge, M. Osté-Aarnoutse en L.V.M. van den Berg. Fractie CDA de leden: L.C. Meijers, J.W. Sanderse en B. van Hese. Fractie HVV: S. van Kervinck.  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse en de plv. gemeentesecretaris.   
01 Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij constateert dat iedereen aanwezig is.     

02 Vaststellen agenda  
PvdA/GroenLinks verzoekt de motie inz. borstonderzoek toe te voegen. 
De voorzitter geeft aan dat de motie na agendapunt 13 behandeld wordt. 
HVV stelt ook namens de fracties SGP/ChristenUnie en VVD voor om agendapunt 14 (besloten deel vergadering) naar voren te halen. Dit in het kader van transparantie. 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt met 10 stemmen (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) tegen en 9 stemmen voor (fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV) verworpen. 
HVV verzoekt om schorsing. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
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2 
De voorzitter heropent de vergadering. 
HVV vindt het jammer dat niet mee gedacht wordt. Verzoekt na het besloten deel, het laatste stuk van de vergadering in openbaarheid plaats te laten vinden.  Dit is akkoord.  Voor het overige wordt de agenda vastgesteld.  

03 Spreekrecht voor de burgers  
M.b.t. Agendapunt 13 Lijst van Ingekomen Stukken 
1. De heer A.H. van Leeuwen, van Van Leeuwen Advies. met name over het daarop ontbreken van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 juli 2021 m.b.t. de vergunningverlening aangaande het welness-hotel op het voormalig KPN-terrein in Domburg. 
De heer Van Leeuwen draagt zijn inspraak bijdrage voor, die bijgevoegd is bij het verslag.   
M.b.t. Agendapunt 8 Locatiekeuze maatschappelijke voorzieningen 
Westkapelle  
2. De heer K. Minderhoud, namens belanghebbenden MFA Westkapelle locatie Molenwal.  
Dhr. Minderhoud draagt zijn inspraakbijdrage voor die in Notubox is geplaatst bij dit agendapunt en bijgevoegd is bij het verslag. 
PvdA/GroenLinks kunt u schetsen hoe u de enquête heeft uitgevoerd? 
Dhr. Minderhoud zegt 1.000 kopieën huis aan huis rondgebracht te hebben en 2 dagen later weer huis en huis opgehaald te hebben. Het ging voornamelijk om bewoners in de omgeving van de Molenwal.  
3. Mevrouw L. Cijsouw, namens aanwonenden Noordweg/Kerkeweg. 
Mw. Cijsouw draagt haar inspraakbijdrage voor die in Notubox is geplaatst bij dit agendapunt en bijgevoegd is bij het verslag. 
4. De heer J. de Pagter, namens de medezeggenschapsraad van basisschool de Lichtstraal uit Westkapelle 
Dhr. De Pagter draagt zijn inspraakbijdrage voor die bijgevoegd is bij het verslag. 
VVD vraagt hoe het zit met de MR van de andere school. 
Dhr. De Pagter zegt dat zij zijn zorg delen. De MR van de Lichtboei heeft geen toestemming gekregen van de directie om hier te staan. 
SGP/ChristenUnie weet u wat de geldende normen zijn van o.a. het schoolplein? 
Dhr. De Pagter weet dat niet zo. Hij vindt het belangrijk dat de kinderen voldoende ruimte hebben.   

04 Vragenuur  
Fractie HVV heeft de volgende vraag gesteld: De sluitingstermijn voor de inspiratiepunten in Oostkapelle, Veere en Domburg. HVV zou de termijn later in het jaar wensen. 
Wethouder Roelse zegt dat in Domburg en Veere de termijn langer is. In de andere kernen is het vroeger. Het is afhankelijk wat mogelijk is. Binnenkort wordt er geëvalueerd en dan wordt dit meegenomen. 
HVV wenst dan dat de openstelling doorloopt en niet met een tussentijdse sluiting.  
Wethouder Roelse denkt dat dit niet aan de orde is. Gaat het tijdens de evaluatie bespreken. Ze zijn nu tot eind oktober open. Midden oktober is de evaluatie. Er is verder geen belemmering in het budget. 
De voorzitter wisselt plek met de heer Maris omdat de volgende vraag over de portefeuille van de burgemeester gaat.  
De voorzitter plv. de heer Maris, geeft het woord aan HVV 
HVV vraagt naar de handhaving (in al zijn aspecten) tijdens het kustmarathon 



 

 

3 weekend. Wat is het plan rondom de kustmarathon? 
Burgemeester zegt het samen op te pakken met Noord-Beveland. Er is uitgebreid naar gekeken. We proberen er een groot feest van te maken en monitoren het de hele dag. Er is extra inzet om het publiek te leiden. Ook naar het weer en naar de verkeersregulering wordt gekeken. Hij nodigt de raad uit om de post in Zoutelande te bezoeken. De organisatie handelt naar bevindt van zaken. 
HVV vraagt of de extra inzet gebeurt door de gemeente of door de kustmarathon.  
Burgemeester weet het niet precies denkt het laatste. De samenwerking is goed.  
Fractie PvdA/GroenLinks draagt hun vragen voor. De vragen staan in de memo die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. 
Burgemeester zegt dat de 1 ½ meter nog steeds een dringend advies is. Waar de corona check app geldt, is die 1 ½ meter losgelaten, maar niet op ander locaties. De herfstvakantie komt er aan en dan wordt het druk vooral in Domburg. Als de auto weer toegelaten wordt dan is 1 ½ meter afstand houden onmogelijk. Aan de ene kant is er de drukte en aan de ander kant is er bij veel mensen de wens nog niet te dicht op elkaar te komen. Het is een balans die je moet kiezen. U heeft gelijk dat inwoners daar overlast van hebben. Hoe weeg je dat? De veiligheid aan de ene kant en de perceptie aan de andere kant bij toeristen en inwoners die de 1 ½ meter afstand op prijs stellen. Dit is ook overal gecommuniceerd. De verkeersregelaar blijft dan ook staan. 
PvdA/GroenLinks vraagt hoe die afweging plaatsgevonden heeft. Hoe de onveiligheid afwegen tegen de belangen van ondernemers. 
Burgemeester zegt dat het vooral gaat om het dringende advies om de 1 ½ meter aan te houden. Er is naar het corona beleid gekeken. 
Burgemeester neemt het voorzitterschap weer over.   

05 Vaststellen ontwerp besluitenlijsten  
5.01 Besluitenlijst 7 juli 2021 De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
5.02 Besluitenlijst 8 juli 2021 
PvdA/GroenLinks is verbaasd over de lay-out er zitten onjuistheden in. Heel veel PvdA genoemd zonder GroenLinks. Verzoekt dit te redigeren.  
De voorzitter zegt dat de besluitenlijst geredigeerd zal worden en tijdens de volgende vergadering opnieuw voorgelegd worden.  
5.03 Besluitenlijst 21 juli 2021 (openbaar deel) De besluitenlijst wordt vastgesteld.    

06 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad  
De voorzitter maakt excuses voor het later toevoegen van deze geactualiseerde lijst. Dit komt door personele wisselingen. Hij zegt op een vraag van VVD dat er later nog op teruggekomen kan worden, omdat er onvoldoende gelegenheid was het te lezen.   

07 Voorlopig Ontwerp en investeringskrediet MFA Aagtekerke  
De voorzitter zegt dat de fractie SGP/ChristenUnie het eerst het woord heeft, n.a.v. het via het lot getrokken nummer 4.  Het voorstel wordt behandeld in 2 termijnen. Door de fracties wordt steun betuigd en worden nog een aantal vragen gesteld. 
HVV heeft moeite met de gekozen financiële route, maar steunt het voorstel.  
Wethouder Maas dankt voor de steun en beantwoordt de gestelde vragen. Hij zegt onder meer dat de gemeente marktconforme prijzen moet vragen. Winst maken is 



 

 

4 geen doel op zich. Budgetneutraal is voldoende. De gesprekken met potentiele huurders lopen nog. Hij zegt over de regiodeal in relatie tot de exploitatie, dat de verwachting is dat eind 1ste kwartaal het onderzoek over die exploitatie afgerond is, dan informeren we u daarover. We houden u op de hoogte van de voortgang m.b.t. de contracten en exploitatie. Subsidies worden actief binnengehaald. 
Wethouder Wisse refereert naar de commissie. Het past binnen de begroting en er is rekening gehouden met de post onvoorzien. 2de termijn 
VVD vraagt onder meer een toezegging van de wethouder de raad te informeren over 
de exploitatievorm. Ze vindt de risico’s te fors.  
Wethouder Maas zegt n.a.v. van een vraag van de SGP/ChristenUnie dat kostprijs dekkend het uitgangspunt is. Over de totstandkoming van dat bedrag wordt de raad door de betrokken medewerker geïnformeerd. Hij zegt verder n.a.v. een vraag van de 
VVD neem ons mee over de definitieve keuze van de exploitatievorm, dat waarschijnlijk voortgeborduurd wordt op de tijdelijke exploitatievorm van Amicitia uit Aagtekerke, maar het college zullen bezien op welk moment in de voortgang van die gesprekken u hierin meegenomen wordt.  
Het voorstel wordt in stemming gebracht.  
HVV stemverklaring: wenst niet dat met dit voorstel de inwoners langer aan het lijntje gehouden worden, maar heeft wel een dubbelgevoel bij het raadsvoorstel, dat zit vooral in de financiering. Het gemeenschapsgeld kan maar 1x uitgegeven worden. Ondanks de bezwaren m.b.t. de financiering is deze fractie wel voor het raadsvoorstel.  
VVD stemverklaring: dat ondanks dat deze fractie de risico’s eigenlijk te fors vindt, deze fractie het voorstel steunt.  
Unaniem wordt ingestemd met het voorliggende voorstel. De raad stemt in met:  1. In te stemmen met het Voorlopig ontwerp voor de multifunctionele accommodatie in Aagtekerke  2. Voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie een investeringskrediet 
beschikbaar te stellen van € 3.113.800.  3. De lasten voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie te dekken voor € 
182.620 uit SPUK en Regiodeal subsidie en het restant van € 2.931.180 af te schrijven. 
De kapitaallasten van € 77.677 dekken uit de stelpost maatschappelijke voorzieningen vanaf 2024.  4. Voor de realisatie van de gezondheidsfunctie bij de multifunctionele accommodatie 
een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 295.000  5. De kapitaallasten voor de realisatie van de gezondheidsfunctie te dekken uit een in rekening te brengen kost prijs dekkende huur.  
6. Voor de inventaris een bedrag beschikbaar stellen van € 80.000  
7. De lasten voor de inventaris te dekken voor € 25.500 uit Regiodeal subsidie en het 
restant van € 54.500 af te schrijven. De kapitaallasten van € 2.534 dekken uit de stelpost maatschappelijke voorzieningen vanaf 2024.  
8. Voor de losse sportinventaris een bedrag beschikbaar stellen van € 55.000.  
9. De lasten voor de sportinventaris te dekken voor € 26.860 uit SPUK en 
Regiodealsubsidie en het restant van € 28.140 af te schrijven. De kapitaallasten van € 3.095 dekken uit de stelpost maatschappelijke voorzieningen vanaf 2024.  
10. De grond onder de MFA aan te kopen voor € 163.350 en dit te dekken voor € 
9.865 uit SPUK subsidie en de rentelasten van € 998 over het restant van € 153.485 te dekken uit de stelpost maatschappelijke voorzieningen vanaf 2022.   

08 Locatiekeuze maatschappelijke voorzieningen Westkapelle  Het voorstel wordt behandeld in 2 termijnen. Door de fracties worden nog een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 
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Wethouder Maas zegt er mee aan de slag te gaan, ook met een woningonderzoek. Hij neemt de suggestie voor gestapeld wonen mee. De plannen worden nog uitgewerkt. Hij zal vroegtijdig kijken hoe de overgangsperiode te overbruggen. Mogelijk is er een alternatief in de directe omgeving. Het ideaal beeld is zoveel mogelijk clustering, maar ook moet gekeken worden waar je vandaan komt. Het dorp heeft zich massaal uitgesproken voor een dorpshuisfunctie bij Herrijst. Hij heeft de vragen van de enquête niet gezien, maar wel de resultaten. Hij is bewust van de ongerustheid. Hij gaat daar serieus mee om. Het is niet zo, dat er geen draagvlak is voor de Molenwal. Het college gaat aan de slag en gaat snelheid maken. Hij is van  oordeel dat het zorgvuldig plaatsvindt en dat blijft het college ook doen. 
Wethouder Wisse verwijst m.b.t. de speelruimte naar het rapport van RHO, daar staan rekenschetsen in. Daar staat wel een fout in. Er is rekening gehouden met 2x de normoppervlakte. Alle scholen vragen om een avontuurlijke ruimte. Zelfs als daar een dorpshuis gerealiseerd zou worden dan is er voldoende om 2x 300m2 schoolplein te realiseren.   2de termijn 
Wethouder Maas herhaalt, n.a.v. vragen, gezegd te hebben dat vanuit een nul situatie het ideaalst is alle voorzieningen te clusteren. Hij bestrijdt dat het om een korte termijn blik gaat. Hij zegt gezegd te hebben de enquête niet te kennen, maar wel de resultaten. Die enquête moet beschouwd worden tegen de achtergrond van de onrust die er is. 
Wethouder Wisse zegt over de 2x 300 m2 dat in de schetsen te zien is dat de ruimte er ruimschoots is. Het college gaat er vanuit slim van de ruimte gebruik te maken. Hij zegt m.b.t. clustering, zoals sport en onderwijs combineren, daar kan slim mee omgegaan worden. Het is een lange termijn visie en Westkapelle is hiermee gebaad.   
Het voorstel wordt in stemming gebracht.  
Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  
De raad besluit met 15 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA, DTV 
en SGP/ChristenUnie) en 4 stemmen tegen (fracties VVD en HVV). De raad stemt in met:  1. In te stemmen met behoud van de dorpshuisfunctie in Herrijst op de Markt van Westkapelle  2. In te stemmen met het nader uitwerken van de plannen voor de MFA in Westkapelle op de locatie Molenwal  
De voorzitter schorst de vergadering.   

09 Gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Domburg – Hotelontwikkeling Herenstraat’  Het voorstel wordt behandeld in 2 termijnen. 
De voorzitter heropent de vergadering. 
De fracties roemen de inspanningen van de ondernemers. Verder worden nog een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt: aandachtspunten m.b.t. de privébelangen; integrale aanpak van de openbare ruimte; de te realiseren recreatiewoningen met elk 10 bedden; de investering in duurzaamheid; zorgen over de juridische houdbaarheid van de bestemming. 
Wethouder Roelse zegt dat het een langdurig proces is geweest. Op dit moment is er geen budget voor een integrale aanpak van de openbare ruimte, maar er is oog voor. Er wordt een grote slag in de duurzaamheid van het pand gemaakt. In 2017 is besloten over de recreatiewoningen. Het college heeft geen twijfel over de houdbaarheid van de bestemming. Hij verwijst hierbij naar de vorige commissie. 2de termijn  
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PvdA/GroenLinks zegt tegen een duurzame moderne Wigwam volmondig ja, maar tegen de recreatiewoningen, nee.  
Het voorstel wordt in stemming gebracht.  
HVV stemverklaring: zegt dat het een langlopend dossier is met vele aspecten. Met dit voorstel is het alles of niets, ja of nee. Politiek is afwegingen maken. Hij is het voor 90% eens met het voorstel, stemt daarom voor. Hierbij de kanttekening dat er 1 element in zit waarbij deze fractie grote zorgen heeft en dat is de bestemming van de 3 woningen.  
Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel. 
De raad besluit met 14 stemmen voor (fracties CDA, DTV, SGP/ChristenUnie, 
VVD en HVV) en 5 stemmen tegen (fractie PvdA/GroenLinks). De raad stemt in met:  1. Instemmen met het Rapport zienswijzen & ambtshalve aanpassingen en de daarin 
voorgestelde wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Domburg 
Hotelontwikkeling Herenstraat’.  2. Besluiten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, nu het verplichte kostenverhaal anderszins verzekerd door middel van anterieure overeenkomsten met alle partijen.  
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Domburg-Hotelontwikkeling Herenstraat’ gewijzigd vast te stellen en te publiceren onder nummer NL.IMRO.0717.0148BPWigwaDbg.   

10 Vaststellen Hoofdlijn Omgevingsvisie Veere 2047  Het voorstel wordt behandeld in 1 termijn.  
Unaniem wordt ingestemd met het voorliggende voorstel. De raad stemt in met:  1. Vaststellen hoofdlijn Omgevingsvisie Veere 2047   

11 Verordening Startersleningen  Het voorstel wordt behandeld in 2 termijnen. De diverse fracties zijn positief. 
VVD zegt dat er een hele lage rente voor de starterlening gaat gelden Nu geldt een rent van 1,5%. Gaat er voor de starterslening een nog lagere rente gelden? De aanvrager kan alleen of met zijn partner een woning kopen. Kan de partner ook een broer of zus zijn? 
Wethouder Maas dankt voor de steun. Hij zegt dat de starterlening ook bedoeld is voor bestaande woningen. Hij zegt verder dat hij niet weet wat de gehanteerde rente is. Via het verslag of 1 op 1 wordt dit teruggekoppeld. Bij het begrip ‘aanvrager’ wordt een brede categorie gehanteerd, dat is voldoende.  
Unaniem wordt ingestemd met het voorliggende voorstel. De raad stemt in met:  1 De Verordening Starterslening Gemeente Veere 2021 (bijlage 1) vaststellen  2 De Verordening Starterslening Gemeente Veere 2018 intrekken per de datum waarop de Verordening Starterslening Gemeente Veere 2021 in werking treedt (één dag na bekendmaking).    

12. Hamerstukken  
 
12.01 Resultaatbestemming GGD IJZ 
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Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot  1. De jaarstukken 2020 GGD Zeeland voor kennisgeving aannemen.  2. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD in te brengen dat ingestemd kan worden met de 3e begrotingswijziging 2021 (onderdeel IJZ).  3. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD in te brengen dat ingestemd kan worden met de 4e begrotingswijziging 2021 (onderdeel GGD).  
4. De financiële gevolgen, groot € 57.287, uit de begrotingswijzigingen te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021.  

 
12.02 Begrotingswijziging Veilig Thuis  
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. Instemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 Veilig Thuis, waarin het door CZW bureau/centrumgemeente incidenteel beschikbaar gestelde budget verwerkt is.  

12.03 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs  
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Veere vaststellen.   

12.04 Adviesrecht gemeenteraad complexe aanvragen   
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. In te stemmen met bijgaande lijst met gevallen waarin de raad gebruik maakt van zijn adviesrecht.  2. Het college te verzoeken om in voorkomende gevallen een conceptadvies op te nemen in het ontwerpbesluit.  3. Het college te verzoeken bij vergunningaanvragen die onder het adviesrecht vallen de uitgebreide voorbereidingsprocedure toe te passen.  4. Participatie bij complexe vergunningaanvragen die onder het adviesrecht vallen verplicht te stellen inclusief de genoemde procesvoorschriften.  5. De raadsprocedure en het proces bij gevallen waarin gebruik gemaakt wordt van het adviesrecht af te stemmen in het presidium.  6. Deze wijze van werken wordt van kracht gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  7. Dit beleid te evalueren 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet.   

12.05 Ontvlechting Evides uit PZEM 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. In te stemmen met de ontvlechting van Evides uit PZEM;  2. Geen wensen en bedenkingen te uiten voor wat betreft de deelname in GBE Aqua B.V. conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet;  3. In te stemmen het toekennen van een investeringskrediet van € 27.900;  4. In te stemmen met het AvA-besluit van PZEM tot het verlenen van goedkeuring aan het RvB-besluit tot verkoop tegen marktwaarde (€ 367 miljoen) van het aandelenbelang (50%) in Evides aan GBE Aqua;  



 

 

8 5. In te stemmen met het AvA-besluit van GBE Aqua tot het verlenen van goedkeuring aan het Directie-besluit tot aankoop tegen marktwaarde (€ 367 miljoen) van het aandelenbelang (50%) in Evides van PZEM;  6. In te stemmen met het AvA-besluit van GBE Aqua tot het verlenen van goedkeuring 
aan het Directiebesluit tot het aantrekken van externe financiering (€ 367 miljoen) voor de aankoop van het aandelenbelang (50%) van PZEM in Evides;  7. In te stemmen met de verplichting voor de aandeelhouders van GBE Aqua om toekomstige PZEM dividenden te storten in GBE Aqua totdat de lening van GBE Aqua volledig is afgelost;   

12.06 Klimaat adaptatie Strategie Zeeland  
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot We stellen voor om de definitieve Klimaat adaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) vast te stellen.   

12.07 Aanwijzingsbesluit tweede plaatsvervangend griffier 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot De raad wordt voorgesteld de heer H. Onnink per 1 oktober 2021 aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier. 

 
12.08 Profielschets griffier  
 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. Het functieprofiel griffier gemeente Veere conform vast te stellen; 2. De selectiecommissie opdracht te geven tot het werven van een nieuwe griffier. 

 
13 Ingekomen stukken  
De voorzitter wenst de LIS kort te behandelen zoals afgesproken in het presidium.  Door de diverse fracties worden opmerkingen gemaakt over de hoeveelheid stukken.  
 
Fractie PvdA/GroenLinks heeft vooraf de volgende input gegeven: 
13.03.09 wijziging VNG Model Huisvestingsverordening, bespreken in Commissie MO 
PvdA/GroenLinks zegt dat de onderbouwing is of het perspectief biedt voor de Veerse situatie en de kaderstellende rol van de raad bespreken.   De diverse fracties zijn hiermee akkoord.  
13.04.23 proces Woonvisie/Walcherse Woonvisie, reactie door Peter Meijs. 
PvdA/GroenLinks vindt het heel positief in Walchers verband samen te werken. Hoe zit het met de kader stellende rol van de raad? 
Wethouder Maas u heeft een memo gekregen daarover. De betrokkenheid van de raad is algemeen gesteld. Het proces is nog niet uitgelijnd. U wordt daarin meegenomen.   
Fractie SGP/ChristenUnie heeft vooraf de volgende input gegeven: 
13.02.04 Motie Gemeente Reimerswaal inz. Verontreiniging Westerschelde.  
SGP/ChristenUnie hier moet staan 13.04.02. Dat verwijst naar het eerder genoemde stuk dat verwijderd is.  
13.03.09 Wijziging VNG model huisvestingsverordening; toevoeging regels toeristische verhuur. 
De voorzitter zegt dat dit stuk zojuist al door verwezen is naar de commissie. 



 

 

9  
13.03.14 Modelverordening riool en waterzorgheffing.  
SGP/ChristenUnie vraagt op welke wijze Veere hiermee omgaat en heeft dat invloed op de rioolbelasting.  
De voorzitter vraagt of dit door kan schuiven naar een volgende commissie als die tarieven aan de orde komen, dan kan de vraag dan meegenomen worden.  
SGP/ChristenUnie zegt dat dat akkoord is.  
13.04.11 Voortgangsmemo Bestuursopdracht betaalbaar wonen 2, bespreken in commissie reden: woordgebruik Contingent woningbouw; 
SGP/ChristenUnie heeft hierbij een verzoek: Kan in de commissie een toelichting ontvangen worden van de provincie m.b.t. woningaantallen, woningcontigent, etc.  
Wethouder Maas vindt het verstandig het gesprek hierover te combineren met de avond over de woonvisie. De woonagenda is goed in staat hier duidelijkheid over te geven. De gemeente kan dit goed zelf toelichten. 
SGP/ChristenUnie is hiermee akkoord.  
13.04.24 N.a.v. commissie MO van 14 september 2021, beantwoording vragen Zie voor de tekst  van de vraag de memo die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. 
SGP/ChristenUnie zegt dat de situatie parkeren bij het Sportpark Oosterloo uiterst urgent is. Is er al een oplossing, zodat a.s. zaterdag de sporters daar kunnen parkeren waar ze moeten parkeren?  
Wethouder Wisse zegt vorige keer gezegd te hebben in goed overleg met het bestuur te zijn. Er zijn 2 oplossingsrichtingen aangeboden. We wachten op een antwoord van het bestuur.  
SGP/ChristenUnie  zegt dat het bestuur niet de auto’s op het voetbalveld zelf wenst. Kan het parkeerterrein deels afgegrendeld worden? 
Wethouder Wisse hecht er aan dit met het bestuur op te lossen. 
SGP/ChristenUnie draagt het vervolg van de vragen voor. 
Wethouder Wisse zegt dat de parkeeropbrengsten inderdaad heel belangrijk zijn. De informatie waar u om vraagt komt binnenkort naar u toe. In oktober bespreken we de parkeerevaluatie. Vrij snel daarna is er de Bestuursrapportage. U krijgt niet drie keer dezelfde informatie. Volgende week krijgt u de stukken: de parkeerevaluatie met daarin de zaken die u noemt. Het college neemt het zeer serieus. 
SGP/ChristenUnie verzoekt ook de andere vragen daarin gebundeld mee te nemen. 
Wethouder Wisse zegt de gespreksverslagen en enquête resultaten ook erbij te voegen. Hij heeft de petitie met belangstelling gevolgd. Hiervan wordt gebruik gemaakt en één van de initiatiefnemers is uitgenodigd. Het gespreksverslag kunt u nalezen en die inbreng wordt meegenomen in de evaluatie.  
13.04.26 Uitgangspunten en tarieven afvalstoffenheffing diftar 2021 vragen 
door de heer M. Wisse Wederom uitstel, is het college het met ons eens dat dit een droevig bewijs is van de zeer geringe slagkracht van het uitvoeren van een raadsbesluit. 
De voorzitter zegt dat het niet zo zeer een vraag is, maar een opmerking over diftar. 
SGP/ChristenUnie zegt een harte kreet neer te leggen over diftar. Het valt tegen weer een memo te ontvangen dat het met een maand is uitgesteld. Hij vindt het geen blijk van constructief werken.  
Wethouder Roelse zegt het is meer een mededeling dan een vraag. U zegt nogal wat. U zegt uitstel, maar begrijpt dit niet, want de invoering staat gepland op 1 januari  2022. Het voorstel wordt later aangeleverd omdat er vragen vanuit de commissie kwamen. Die moeten zorgvuldig behandeld worden. U zegt droevig en zeer geringe slagkracht, neemt daar afstand van. Dat is totaal niet aan de orde. 
SGP/ChristenUnie zegt geen uitstel? Het is met een jaar uitgesteld.  
Wethouder Roelse zegt dat dat o.a. vanwege corona was. Bij meerdere Zeeuwse gemeenten en ook in Veere wordt het per 1 januari 2022 ingevoerd. 
 
Fractie VVD heeft vooraf de volgend input geleverd:  
13.03.09 Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening; toevoeging regels 



 

 

10 toeristische huur. Zie voor de tekst  van de vraag de memo die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. 
De voorzitter zegt dat eerder bij dit agendapunt dit onderwerp is doorverwezen naar de commissie. Is dit akkoord. 
VVD zegt hiermee akkoord te zijn.  
13.03.14 Modelverordening riool- en waterzorgheffing Zie voor de tekst  van de vraag de memo die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. 
VVD draagt de vragen voor. Het gaat deze fractie om de voorafgaand te maken keuzes, daarom graag betrokken worden bij de kaderstelling.  
Wethouder Wisse zegt dat het een terechte vraag is, maar er moet even afgewacht worden op de vak afdeling, zodat we er wat meer vanaf weten. Hij vindt dat het verstandig zou zijn als de raad het agendeert voor de auditcommissie. Willen we die kosten herverdeling? Wellicht daarna in een RIB. Eerst afwachten of het wat betekent voor de gemeente. 
VVD zegt mijn vraag blijft aan de voorkant betrokken te worden. 
Wethouder Wisse het is goed een vinger aan de pols te houden. Het geldt niet voor 2022. Dus er is een heel jaar de tijd.  
13.04.14 deelname Interreg Zie voor de tekst  van de vraag de memo die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. 
VVD zou graag een voorstel of informatie over dit voorstel ontvangen. Er zou al informatie toegestuurd moeten zijn volgens de memo. 
De Voorzitter zegt we zullen kijken wat toegestuurd kan worden.  
VVD zegt dat de gemeente besloten heeft om mee te doen. We weten als raad daar verder niets over. In de memo is het toegezegd. 
De voorzitter zegt dat het college er voor zorgt.   
TOEZEGGING: N.a.v. een vraag van de fractie VVD zegt wethouder Maas toe te zorgen voor nadere informatie over Interreg deelname, zoals in de memo die gevoegd is bij agendapunt 13.04.14 aangegeven is. 
 
13.04.21 Jaarverslag Omgevingsrecht + 13.04.02 VHT-Beleid Zie voor de tekst  van de vraag de memo die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. 
VVD wenst een duidelijk punt te maken. Wat doen we met de RUD? We zijn niet tegen dat er geld naar de RUD gaat en ze moeten hun taken kwalitatief goed uit kunnen voeren. Het punt van wrevel is dat het zo lijkt dat kleinere bedrijven in lagere categorieën vaak worden gecontroleerd. Ze vindt dat niet zinvol. Graag kijken naar de capaciteit in kunnen zetten, zodat die ruimte benut wordt. 
Wethouder Roelse het VTH beleid van de akkerbouw, die ligt volledig bij de RUD. De controle frequentie voor die bedrijven ligt vast in RUD verband om het Zeeuwse kwaliteitsniveau te behouden. Afgelopen najaar is dit niveau geëvalueerd. De raad heeft een zienswijze ingediend. De meeste akkerbouw bedrijven worden in Veere 1x per 5 jaar gecontroleerd door de RUD. Een zienswijze indienen, kan alleen n.a.v. een voorstel. Het klantgericht werken en combineren van controles wordt aandacht voor gevraagd. Heeft wethouder contact gezocht met andere gemeenten, dat gebeurt ook.  
PvdA/GroenLinks zegt dat het gebruikelijk is de Raad van State vonnissen te ontvangen via de LIS als ze relevant zijn voor de gemeente. Verzoekt om opname van het KPN gebouw vonnis in de volgende LIS.  
De voorzitter zegt dat dit nagegaan wordt.  
Motie  
Fractie PvdA/GroenLinks heeft een Motie ‘Borstkankeronderzoek van levensbelang’ ingediend. De fractie leidt de motie in en draagt het verzoek voor.  
VVD is tegen de motie, omdat de staatssecretaris aangegeven heeft de periode zo kort mogelijk te houden.  



 

 

11  De motie wordt in stemming gebracht. 
Ingestemd wordt met de voorliggende motie. 
De raad besluit met 16 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA, DTV, 
SGP/ChristenUnie en HVV) en 3 stemmen tegen (fractie VVD). Het dictum van de motie luidt:  Verzoekt het college:  - er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast;  - deze motie bij de gemeenteraden in Nederland, onze veiligheidsregio en de leden van de 2de Kamer bekend te maken.   
De voorzitter geeft aan de vergadering te schorsen omdat het nog te behandelen agendapunt 14 in beslotenheid wordt behandeld.  De vergadering wordt geschorst om 22.45 uur.  

BELOTEN DEEL VERGADERING  
 
14 Besloten deel raadsvergadering 
 
14.01 Verslag besloten raadsvergadering 21 juli jl. 
Noot griffier: van het besloten deel wordt conform artikel 23 Gemeentewet een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar is tenzij de raad anders beslist.   

OPENBAAR DEEL VAN DE VERGADERING  
15 Sluiting  
De voorzitter opent om 01.05 de vergadering. 
VVD zegt een motie van wantrouwen in te willen dienen namens de fracties 
SGP/ChristenUnie, VVD en HVV. 
De voorzitter geeft aan dat het voorstel niet geagendeerd staat en dat het Agendapunt Sluiting geen inhoudelijk agendapunt is. Op verzoek van de fractie 
SGP/ChristenUnie brengt hij het voorstel om de motie te agenderen in stemming.  
 
Het voorstel wordt in stemming gebracht.  De raad besluit met 11 stemmen tegen (de heer Maris en de fracties CDA, 
PvdA/GroenLinks en DTV) en 8 stemmen voor (de fractie SGP/ChristenUnie 
behalve de heer Maris, de fracties VVD en HVV) het voorstel om de motie te agenderen te verwerpen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 01.11 uur.     


