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1  Geachte hoorder c.q. lezer, 
 
Vanuit een perspectief dat het christelijk geloof ons vanuit de Bijbel biedt doet onze fractie mee 
in deze raad. Een voorrecht om op deze manier ingezet te mogen worden en vanuit die visie 
politiek te mogen bedrijven. Gebaseerd op waardevolle, opbouwende en rechtvaardige uitgangs-
punten. 
 
In de turbulenties van het Covid19 virus en de verkiezingen in VS, lijken de sores van de ge-
meente Veere niet veel voor te stellen. Lijken, want voor de inwoners van de gemeente Veere 
verandert er ook veel. Vooral in de portemonnee gaan ze dat merken vanwege de megalomane 
plannen die in deze begroting worden voorgesteld. 
 
Het lijkt wel alsof het niet óp kan. Wij zullen betogen dat op deze manier Veere bij de minste 
tegenslag of onverwachte tegenvaller de koek op zal blijken te zijn en de weg naar een artikel 12 
gemeente of (erger nog) een herindeling van Walcheren in het verschiet ligt. Soms lijkt het er op 
dat dit college het laatste scenario aan het opzoeken is. 
 
Wat heeft burgemeester / college gedaan aan ophogen naar voldoende zorgcapaciteit en uitbrei-
den van ambulanceposten in Zeeland ? De combinatie van veel toerisme en verkeer enerzijds en 
lage zorgcapaciteit anderzijds vinden wij niet meer verantwoord.  
 
Veiligheid is ook letten op kwetsbare / eenzame ouderen, zorgen voor voldoende capaciteit om 
criminaliteit en illegale feesten aan te pakken. 
 
College noemt als doel: Vergroten van de grip op gemeenschappelijke regelingen. Als het college 
dat voor elkaar kan krijgen verdient dat onze bewondering. Wij vrezen dat het college daarvan 
echter verstoken zal blijven. 
 
In maart jl. bestonden er grote zorgen om volksgezondheid, bedrijven die failliet zouden gaan, en 
teruglopende inkomsten. De werkelijkheid in november is anders. Een handreiking naar onder-
nemers voor uitstel van betalen van de gemeentelijke belastingen zouden bevelen wij aan. On-
dernemers verwachten slagkracht en goede communicatie. Deze motor van de Veerse economie 
zou door het dagelijks bestuur meer gekoesterd mogen worden. Aanstellen van de casemanager 
is dus niet voor z’n tijd. 
  
Een zorg is om een goede balans te vinden tussen leefbaarheid en toerisme. Door aanleggen 
van giga huisjesparken bij de buurgemeenten wordt een deel van de Veerse inspanningen teniet 
gedaan. Visie van college naar Middelburg over Waterpark steunen wij. Tegenhouden kunnen 
we dat waarschijnlijk niet. Zet dus in op financiële compensatie /bijdrage voor onderhoud van de 
Veerse toeristische infrastructuur. 
 
College zet u meer in voor betrekken van jongeren bij de besluitvorming over de nieuwe omge-
vingswet, want zij zijn de toekomst. Tot op heden hebben we deze groep gemist bij de gebied-
stafels. 
 
We lezen voornamelijk over het maken van plannen en visies. De tekst in deze begroting is een 
kopie van die voor 2020. Teleurstellend dus om te lezen dat er voor Bouwlust III Aagtekerke 
afgelopen jaar helemaal niets is gebeurd. Terwijl de raad vorig jaar heeft besloten om in het 1e 
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2  kwartaal van 2021 hier kavels uit te geven. Helaas weer vertraging voor woningbouw in Aagte-
kerke. Toezeggingen en beloftes hierover verliezen op een geven moment hun betrouwbaarheid. 
 
Er is veel ruimte voor woningbouw in diverse kernen. Wat weerhoudt het college met het plannen 
van woningbouw op deze terreinen? In de kadernota gaf u aan open te staan voor experimentele 
woningbouw, wij pleitten daarom voor flexibele woningen, tiny-houses. Geen woorden maar da-
den college!!! Vorige week stelden wij u deze vragen en wij zien uit naar uw reactie daarop. Wat 
gaat er gebeuren aan woningbouw in 2021 e.v.? 
 
VRAGEN GESTELD AAN COLLEGE 03/11/20:  

1. Hoeveel kavels in 2021 en verder, per jaar, per kern worden uitgegeven, 
2. Hoeveel woningen in 2021 en verder, per jaar, per kern gebouwd gaan worden. 
3. Hoeveel woningen van deze aantallen specifiek bestemd zijn voor starters. 

We vragen met name de braakliggende inbreidingslocaties daarin mee te nemen. Geeft het con-
tingent het college voldoende ruimte? Vanwege de dringende noodzaak van bevorderen van wo-
ningbouw zien wij graag elk kwartaal een update hierover 
  
Want de komende jaren kan de gemeente Veere nog groeien, maar dan moeten toekomstige 
inwoners van Veere hier wel een onderdak vinden. Het college wil betaalbare woningen in een 
aantal kernen, wij willen betaalbare woningen in alle kernen. Want het woningaanbod is momen-
teel erg beperkt.  
 
Volgens het onderzoek Leefbaarheid en toerisme is dagrecreatie nog een “witte vlek”. In beeld 
brengen van de invloed van de stroom dagtoeristen is een instrument om vervolgens op dat ge-
bied er direct mee aan de slag te kunnen. 
 
In het programma Economie lezen we dat er een ontwikkelingskader verblijfsrecreatie wordt op-
gezet, we stellen een strategische toekomstvisie voor toerisme op, we werken aan een toekomst-
bestendig concept. Dit is dus een programma met veel dure woorden, maar geen concrete daden! 
Een dooie mus!!! Welke knelpunten worden hiermee opgelost? Het houden workshops School of 
Life is niet de manier waarmee we de Veerse economie, die door de coronacrisis onder forse 
druk staat, overeind houden! 
 
Als SGP-ChristenUnie vinden we dat het stimuleren van onze economie en het faciliteren van 
onze ondernemers hierin totaal ontbreekt. Daarom stellen wij het volgende voor: 
De afhandeling van vragen van ondernemers moet nu echt verbeteren. Wekelijks worden we 
benaderd door ondernemers die ten einde raad zijn, omdat ze niets horen op ingediende aanvra-
gen en plannen, omdat ze stukken nodig hebben of niet verder kunnen in hun bedrijfsvoering. 
Voorstel voor een afspraak: 1e contact met ondernemer vindt plaats binnen 14 dagen! 
In het programma Bestuur en Ondersteuning wordt de casusregisseur opnieuw genoemd, die 
ondernemers helpt met plannen. Prima! Voorstel voor een afspraak: M.i.v. 1 januari 2021! gaat 
deze casusregisseur (in samenwerking met de ondernemersmanager) aan de slag! 
 
Wij willen dat dit college werk maakt van de herstructurering, afronding en inmiddels geaccor-
deerde uitbreiding van bedrijventerreinen. Eén van de meest effectieve instrumenten om de lo-
kale economie te ondersteunen! We willen niet dat onze ondernemers wegtrekken naar buurge-
meenten. Aan uitbreiding, ontsluiting, bouw gereed maken van deze terreinen moet dringend iets 
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3  gebeuren! Er zijn afspraken gemaakt en beloftes gedaan tussen ondernemersvereniging en de 
gemeente, nu graag actie! Geen woorden maar daden college!!! 
 
Na enkele jaren met een extreem droog voorjaar wordt het beschikbaar hebben en houden van 
voldoende zoet water voor de landbouw een dringende kwestie. Het college heeft toezeggingen 
gedaan ten aanzien van enkele concrete acties: 
Ten aanzien van het beoordelen en afhandelen van aanvragen voor een waterbassin zal maat-
werk worden geleverd. Ook zal de mogelijkheid voor aanleg van een bassin buiten het bouwblok 
worden opgenomen in de 5e herziening bestemmingsplan buitengebied. Het colleg dient actief 
een bijdrage te leveren aan het maken van zoetwaterbeleid voor Veere, in aansluiting op het 
Deltaplan Zoet Water van de Provincie. 
 
Geen verrommeling van ons mooie Veerse landschap! We horen graag welke initiatieven u neemt 
in het kader van locaties de Kaasboer en de Hooizolder. Wanneer is voor het laatst hierover 
gesproken met ontwikkelaars?  
Wij kijken uit naar de evaluatie van de genomen coronamaatregelen m.b.t. de precariobelasting, 
de uitbreiding van terrassen, de winteropenstelling van campings en de inzet van coronacoa-
ches? Ondernemers verdienen duidelijkheid voor 2021 op dit gebied. We herhalen onze compli-
menten over wat er is uitgevoerd door mensen op straat, ambtenaren en bestuur. 
 
Het Sociaal Domein is een onderdeel waar jaarlijks veel geld in om gaat. Ook een onderdeel waar 
maar een beperkte invloed is op kostenbeheersing, vanwege de diverse open-einde regelingen, 
decentralisatie en landelijke bepalingen zoals het abonnementstarief voor de WMO. Voor de 
SGP-ChristenUnie is de menswaardige benaderingswijze binnen het Sociaal Domein van groot 
belang. Wij steunen daarom de aanpak van het college op dit gebied om niet te kiezen voor 
bezuiniging maar voor sturing op kwaliteit. Het beleid wat hiervoor wordt opgezet en waarvan we 
onlangs een presentatie hebben gehad geeft ons hierin vertrouwen.  
 
Graag willen we vanaf deze plaats onze waardering uitspreken naar de medewerkers van de 
organisatie die zich hebben ingezet voor de overgang van Porthos naar de eigen toegang binnen 
de gemeente Veere. Ook naar onze mening is dit proces goed en zorgvuldig verlopen. Bedankt 
voor jullie inzet! 
 
Een punt van zorg voor onze fractie zijn de ontwikkelingen rondom Orionis. We moeten consta-
teren dat we de laatste jaren steeds meer verschil van mening hebben met de gemeente Middel-
burg en Vlissingen. Meest recent is de verschillende zienswijze op de begroting 2021, waardoor 
deze niet tijdig kan worden vastgesteld. Dit brengt grote onzekerheden met zich mee, wat niet 
goed is voor deze organisatie, die werkt voor en met de meest kwetsbare mensen uit onze ge-
meenten. Alle onzekerheden die van bovenaf worden geuit, zorgen ook voor stress bij de mensen 
die afhankelijk zijn van Orionis, bijvoorbeeld in het werkleerbedrijf. We hebben dit ook onlangs 
nog kunnen lezen in de PZC. We willen daarom het college oproepen om zich maximaal in te 
spannen voor een structurele verbetering van de relatie met Middelburg en Vlissingen rondom 
Orionis. 
 
In de themabijeenkomst van Orionis op 14 oktober hebben we een oproep gedaan om voor te 
bereiden op de komst van een grote groep ex-ondernemers die een beroep zullen gaan doen op 
de schuldhulpverlening. Het helpen van deze groep, die dus geen actief bedrijf meer hebben, 
vraagt in veel gevallen specifieke kennis, die op dit moment nog niet bij Orionis in huis is. Gevolg 
is dat nu voor deze groep de schuldhulpverlening wordt uitbesteed. Wij denken dat hier winst te 
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4  behalen valt in tijd en geld door deze kennis wel in huis te halen en te zorgen dat Orionis hierop 
goed voorbereid is. Wij vragen de wethouder om dit mee te nemen in het beleid vanuit de ge-
meente Veere en ook te bespreken met het bestuur van Orionis Walcheren. 
 
MOTIE; 
Op 14 oktober hebben we bij Orionis een oproep gedaan ons voor te bereiden op de komst van 
groep ex-ondernemers die een beroep zullen gaan doen op de schuldhulpverlening. Het helpen 
van deze groep, die dus geen actief bedrijf meer hebben, vraagt in veel gevallen specifieke ken-
nis, op dit moment echter niet bij Orionis in huis. Voor deze groep wordt schuldhulpverlening 
uitbesteed. Een te kostbare zaak. Wij roepen het college in bestuur en ander colleges aan te 
dringen om deze kennis wel in huis te halen 
 
Het blijft een repeterende moeilijke financiële opgave om onze kwetsbare jongeren goede zorg 
te bieden. De financiële tekorten in de jeugdzorg zijn helaas vaak de eerste prioriteit geworden. 
Steek in het leggen van focus op de euro naar de om hulp schreeuwende jongeren. 
Eén van de speerpunten is de vroeg-signalering is geworden. In gevallen dreigende echtschei-
dingen en bekende gevallen van kwetsbare jongeren kunt u hier van betekenis zijn. Zachte lan-
dingen zijn pas nodig na een lancering. Voorkom de lancering door tijdig hulp te bieden. De mens 
is leidend niet het geld. 
 
Veel verenigingen bevinden zich in een lastige, zware periode. In coronatijd is het “zich vereni-
gen” lastig, soms zelfs verboden!. Veel verenigingen staat daarom het water aan de lippen. Sta-
tistische gegevens tonen on dat verenigingen in hun voortbestaan worden bedreigd. College, 
houd contact met de diverse besturen! Hoe past het eenzijdig opzeggen van pachtcontracten 
hierin? Hoe stimuleert u? Welke aanpassingen van accommodaties kunnen worden verwacht? 
In welk tempo? Wat is er tot heden concreet waargemaakt van de belofte van renovatie van 
bijvoorbeeld het Sportpark Duinhelm? Zelfs in het doorkijkje tot aan het jaar 2024 valt geen letter 
van gedane beloftes te bekennen. Is dat het nieuwe beleid t.a.v. de Veerse verenigingen?  
Wij missen een opsomming van de inzet van de ca. € 45000 voor de trapveldjes en de speel-
plaatsen. Het college zegt een verandering te zien van teamsporten naar individuele sporten. Als 
dat zo is wordt daar dan rekening mee gehouden bij de plannen rondom MV’s in de betreffende 
kernen?  
 
Ter illustratie:  

*https://www.pzc.nl/binnenland/sportseizoen-lijkt-voorbij-verenigingen-vrezen-leden-
verlies-en-financiele-schade~a0b25c8a/ 

Het is met verbazing en een zekere mate van bewondering dat onze fractie deze begroting heeft 
gekeken. De redactie is helder en duidelijk. De cijfers voor 2021 en een aantal jaren daarna klop-
pen. En toch, en toch bekruipt ons het gevoel dat er iets niet klopt. 
Wat klopt er dan volgens ons niet? 

- De lasten voor de Veerse burgers stijgen met ongekend percentage van gemiddeld 12,5%. 
o (citaat uit verkiezingsprogramma’s DTV 2018: afval en riool kostendekkend en geen verhoging toe-

ristenbelasting 
o citaat uit verkiezingsprogramma 2018 CDA: Het CDA-Veere zal de komende vier jaar geen voorstel-

len doen of steunen die tot doel hebben de toeristenbelasting tussentijds boven op de inflatie te 
laten stijgen / Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA-Veere zijn: …………….gema-
tigde lokale lasten.  
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5  o Citaat uit verk progr PvdA / groenLinks: Lastenverzwaringen worden tot een minimum beperkt 
– de laagste inkomens worden daarbij ontzien – en we schuiven de rekening niet door naar de 
toekomst.) 

- Waar is de ruimte om niet voorziene tegenvallers en uitgaven die niet verhaald kunnen 
worden op te vangen? 

- De financiële positie van Veere wordt geheel opgeslorpt door de wens om 4 kernen binnen 
een tijdsbestek van 5 jaar te voorzien van nieuwe of gerenoveerde accommodaties. Hoe-
wel u in deze begroting voor een dergelijke grote uitgave bijzonder weinig bekend maakt 
over de details van deze onderneming. 

- Geld om te investeren in andere zeer gewenste en nodige projecten is de komende jaren 
niet beschikbaar. Een pessimist zou zeggen: zelfs de komende 30 / 40 jaar niet. 

- Waar zijn de kosten van aflossen of herfinancieren van de aangegane leningen gedekt? 
- Waar is er ineens een exploitatievermindering van bijna 4 eurton vandaan gehaald? 

Als voorbeeld van projecten waar geen geld meer voor is noemen we:  
- Na gedane studie uitvoering van rondwegen Grijpskerke en Aagtekerke 
- Oprichten van een kunstwerk in de kernen die dit noch niet bezitten 
- Nieuw beleid waarin aandacht voor ontwikkeling van cultuur vinden wij slechts € 120.000 

in de komende 4 jaar. Niet zo gul. 
- Voeding van het leefbaarheidsfonds 
- Niet te voorziene tegenvallers en de realisatie van risico’s. 

Wij houden het erop dat dit college veel te veel wil in een te korte tijd. De oppositiepartijen hebben 
een 2nd opinion laten maken waarin een aantal zaken op een rij werd gezet m.b.t. de financiële 
toekomst. Na collegiaal overleg zal één van de andere oppositiepartijen hierover in detail treden. 
 
Het college laat onze mooie onafhankelijke gemeente Veere op deze manier afstevenen op een 
artikel 12 status of (nog erger) het blijkt t.z.t. een aanleiding te zijn om de 3 Walcherse gemeenten 
samen te gaan voegen. Is dat wat het college voor ogen heeft? 
 
De nadruk ligt op het ontwikkelen van het MV. Wij zijn het daar in principe ook mee eens en wij 
begrijpen de betr. kernen er doorgaans blij mee zijn. Maar als wij kijken naar het belang van de 
gehele gemeente Veere dan gaat dit ons veel te snel en ten koste (letterlijk) van veel geld. Het 
verhogen van de belastingen met gemiddeld 12,5% is voor ons niet aanvaardbaar.  
Temporisering van de oprichting van MV met daarbij een geleidelijke stijging van de kosten past 
meer bij onze visie.  
In de begroting blz 3 worden voor de tweede fase maatschappelijke voorziening de kernen Veere, 
Koudekerke en Domburg genoemd. Volgens ons bent u hier de kernen Meliskerke en Vrouwen-
polder vergeten, zoals ons eerder altijd is gepresenteerd. Kunt u uitleggen wat daarvan de reden 
is? 
 
Onze fractie is tevreden met de manier waarop we doorgaans met de medewerkers kunnen com-
municeren. Die verhouding is open en professioneel.  
 
De bestuurscrisis van begin dit jaar heeft zijn sporen getrokken en dwong onze fractie in de op-
positie. Dat is wennen, maar geeft ook een zeker vrijheid van handelen. De samenwerking met 
de andere oppositiepartijen is vruchtbaar en goed. 
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6  Wij ervaren het digitaal vergaderen als onprettig en steriel en geen goede methode om onze 
controlerende rol goed uit te voeren en tot besluitvorming te komen. We geven er daarom de 
voorkeur aan fysiek vergadering zo vaak en zoveel als dat binnen de richtlijnen mogelijk is. Het 
instellen van een cie. Integriteit achten wij OK en niet voor zijn tijd. Wij hopen dat deze cie. initia-
tiefrijk zal blijken te zijn en dat de daarin zittende raadsleden hun autonomie actief zullen gebrui-
ken 
. 
Wat betreft het blijven bouwen aan goede verhoudingen in de raad zelf en tussen raad en college 
kan daar wat ons betreft niet genoeg aan worden gewerkt. Onze fractie stelt voor om in het voor-
jaar van 2021 daarvoor een aantal avonden te beleggen en daaraan te werken. Voor dat we het 
weten is het voorjaar 2022 waarin een nieuwe raad aantreedt.  
Wij ervaren de samenwerking met het college aanvaardbaar maar niet voldoende. De wethouders 
nemen soms de tijd om met de oppositiepartijen te overleggen. Dat is een goede zaak. Probeer 
dat vol te houden en niet alleen als je “iets nodig hebt”. 
 
Bij ICT wordt een aardig beroep gedaan gezien alle digitale vergaderingen. Doorgaans gaat dat 
goed en zijn problemen snel opgelost. Wij onderkennen ook het gevaar van het gebruik maken 
van 1 leverancier voor de gebruikte software. Een website met gemakkelijk te vinden onderwer-
pen en een modern gebruik van de sociale media is deze afdeling toevertrouwd en in goed han-
den. 
 
Jakobus 3 verzen 17 en 18: Wijze mensen leven in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en 
gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. 
Ze doen alleen maar goede dingen. Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met ieder-
een, zorgen overal voor recht en vrede. 
 


