
Begrotingsraad 11 en 12 November 2020

Beschouwing PvdA/GroenLinks

Beste mensen,

Via deze begroting voor 2021 werpen we een blik op volgend jaar en de verdere toekomst 
van de gemeente Veere. Daarbij beseffen we dat dit een hachelijke zaak is midden in de 
Covid-19 crisis. Voor ons allemaal brengt deze situatie ongemak, onzekerheid en soms 
ronduit rampspoed met zich mee. Met name de groep die met grote medische of andere 
gevolgen geconfronteerd worden hebben het zwaar en dienen te worden gesteund. 

Tevens realiseren we ons dat we plannen maken, maar dat de onzekerheidsmarge voor de 
realisatie ervan groter is geworden. Dan kunnen we twee dingen doen. Stoppen met 
plannen maken óf leiderschap tonen in moeilijke tijden en met alle kracht aan de slag gaan 
voor onze mooie gemeente. Wij zijn blij dat het college voor deze laatste optie heeft 
gekozen.

De grote opgave voor de komende jaren is om onze steden en dorpen leefbaar te houden, 
economisch vitaal en duurzamer te maken. 
Vanuit deze uitdaging ligt er met deze begroting voor 2021 een evenwichtig pakket aan 
maatregelen en investeringen. We zijn er als fractie PvdA/GroenLinks van overtuigd dat de 
inwoners van onze gemeente dit zullen waarderen. We realiseren nieuwe, duurzame 
scholen, sportaccommodaties en ontmoetingsruimtes. Investeren in de infrastructuur, zodat 
inwoners en gasten goed kunnen wonen en recreëren in Veere. De kosten die voortkomen 
uit onze wettelijke taken op het gebied van Jeugdhulp en WMO zijn structureel opgenomen 
in deze begroting. Tegelijk houdt Veere een verantwoorde financiële basis en worden de 
lusten en lasten eerlijk verdeeld tussen inwoners, dagjesmensen en verblijfstoeristen. Dat 
past bij een gemeente als de onze en haar ondernemende en actieve inwoners.

Dus, de basis staat, maar voor de volgende aspecten willen toch nog de aandacht vragen van
het college:  

 Het zal u niet verbazen dat we daarbij als eerste denken aan de menselijke maat en 
het sociale klimaat. We vinden het terugdringen van eenzaamheid en onzekerheid in 
al zijn dimensies, zeker in deze periode met Covid-19, een eerste opdracht. Hierbij 
denken we vooral aan kwetsbare groepen, zoals jongeren en ouderen. Hoe denkt het
college hier uitvoering aan te kunnen geven? 

 Hieraan gekoppeld vinden we dat de aan onze gemeente verbonden partijen, zoals 
de GGD, tot op heden vaak worden ondergewaardeerd. We zien als fractie 
PvdA/GroenLinks dat deze partijen te vaak alleen door een financiële bril worden 
beoordeeld en niet op het maatschappelijk belang van hun werk. 

 Met de voorgestelde begroting wordt gekozen voor lastenverhogingen. Het gevolg 
kan zijn dat dit bij sommige inwoners van Veere tot financiële problemen leidt. Wij 
dringen daarom aan op actieve communicatie van het kwijtscheldingsbeleid. We 
horen graag een reactie van het college?

 Ons volgende punt is de woningmarkt. Voldoende betaalbare en geschikte woningen 
voor ouderen en starters zijn dringend nodig. Dit staat op gespannen voet met het 



gebruik van het huidige woningaanbod voor recreatieve kamerverhuur en tweede 
woningen. Lees bijvoorbeeld de noodoproep uit Biggekerke of de vraag naar 
starterswoningen in Oostkapelle en Meliskerke. 
Serieuze keuzes zijn op dit gebied nodig. Voorkom dat er meer woningen onttrokken 
worden aan het woningbestand, ook in het buitengebied. En zorg dat er via 
inbreiding meer huizen bij komen voor jongeren, mensen met een beperking en 
ouderen. Wij denken hierbij ook nadrukkelijk aan het beschikbaar houden van 
betaalbare huurwoningen.

 Natuurlijk heeft voor de PvdA/GroenLinksfractie het Walcherse landschap en de 
leefomgeving prioriteit. Maak in 2021 werk van bomen, biodiversiteit, samenhang in 
gemeentelijk groenbeleid en het tegengaan van lichtvervuiling. Wij constateren dat 
het college hier ambitieus in is. Dat doet ons goed. We vragen hierbij de 
concretisering en vorderingen van deze plannen met ons te delen. 

 Specifiek willen we nog aandacht vragen voor een aantal onderwerpen. Hoe staat het
met de inventarisatie van de asbestproblematiek en de ondersteuning van inwoners 
die hier mee te maken hebben? Daarnaast vragen we aandacht voor het bevorderen 
van alternatieve mobiliteit, zodat er minder noodzaak is om meer asfalt aan te 
leggen. We pleiten ervoor om het niveau van het openbaar vervoer hier ook bij te 
betrekken.

 Naast onze inkomsten staan onze uitgaven. Als gemeenteraad stellen we ons steeds 
de vraag wat willen we en wat mag het kosten. De centen van onze gemeente zijn 
immers niet van blik. Daar willen we kostenbewust mee omspringen. Als voorbeeld 
noemen we hier de zandsuppletie. Ook de financiële kant hiervan zullen we kritisch 
volgen. Wat investeren wij als gemeente Veere hierin en wat doen anderen die hier 
ook belang bij hebben. Wij verwachten van het college hier strak op te sturen en ons 
mee te nemen als Raad in de ontwikkelingen.

 De groepsaccommodaties, die wij in onze gemeente hebben, worden veel gebruikt 
voor schoolkampen, scouting en vakanties voor mindervaliden. De verhoging van de 
toeristenbelasting is extra nadelig voor deze groepen. Bij de behandeling van het 
financieel perspectief in juni heeft het college toegezegd te gaan onderzoeken of 
hiervoor een aparte regeling kan worden getroffen. Wij lezen hier niets over in de 
stukken over de begroting. Wat is hiermee gebeurd? 

 Het is nu zeven maanden geleden dat dit college is gestart. Door Covid-19 was het 
zeer moeilijk om met belanghebbenden in gesprek te gaan over de belangrijke 
thema’s uit deze begroting. Voor de zomer hebben we het hier uitgebreid over gehad
en dit is door het college opgepakt. We ontvangen signalen vanuit de Veerse 
samenleving dat hier vooruitgang in is geboekt. De gebiedstafels en het intensieve 
overleg ten aanzien van het parkeerbeleid zijn hier voorbeelden van. Daar zijn we blij 
mee, maar we blijven aandringen bij het college op structurele investering in 
participatie. We kijken dan ook reikhalzend uit naar de participatienota, die is 
toegezegd.

Erop vertrouwend dat ik ruim binnen de gestelde tijd gebleven ben ga ik afronden. 
Toen in februari het toenmalige college uit elkaar viel, waren wij bevreesd dat in deze 
raadsperiode, buiten het toegangsloket voor de WMO en Jeugdhulp, weinig tot niets voor 
elkaar zou komen. Terwijl er een grote vraag vanuit de Veerse samenleving bestaat om 
eindelijk met besluiten te komen over een groot aantal onderwerpen.



In buitengewoon moeilijke omstandigheden heeft u in zeven maanden tijd grote vooruitgang
geboekt op belangrijke dossiers. Dat was nodig en het is gelukt. Een groot compliment voor 
het huidige college en iedereen die daaraan bijgedragen heeft. We kunnen het niet iedereen
helemaal naar de zin maken, maar naar onze overtuiging ligt hier een gedegen stuk werk 
met een goede onderbouwing.  En een goede basis voor de toekomst. 
Dank u voor uw aandacht.


