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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 8 juli 2021  Aanwezig: Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag Griffier :  J.A. Fröling-Kok  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.L. Jacobse, A.W. Maris, J. Melse,  A.N. te Sligte  en J.M.I. Wisse  Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P. Blom, T. Lievense, P.H.J.L. Meijs, W.J.M. Rijken en A. van Vliet Fractie DTV de leden: J.A. de Buck en S. Sparreboom. Fractie VVD de leden: L.V.M. van den Berg, C.C.W. van den Berge en M. Osté-Aarnoutse. Fractie CDA de leden: B.L.H. van Hese, L.C. Meijers en J.W. Sanderse. Fractie HVV het lid: S. van Kervinck.  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse.  Afwezig:   
 
01 Opening  De voorzitter opent de vergadering die na lange tijd weer fysiek plaatsvindt. Hij heet ook de kijkers en luisteraars van harte welkom.  
 
 
 
02 Vaststellen agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
 
03 Spreekrecht voor de burgers  Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
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05 Financieel perspectief 2022-2025 
 
Voorgesteld wordt: 
 
Kennis te nemen van het financieel perspectief 2022-2025 en in te stemmen met de 
kaders en uitgangspunten voor de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-
2025. 
 
 
De heer Meijers (CDA) leest de algemene beschouwingen van zijn fractie voor.  De fractie SGP/ChristenUnie merkt op dat het CDA als coalitiepartij positief spreek ten aanzien van het financieel perspectief en vraagt aandacht voor punten die zij minder positief vinden, waaronder de beslissing voor autoluw maken.   De fracties HVV en VVD merken op dat het CDA kritisch is op een aantal zaken in het beleid voor betaald parkeren. Het CDA is op dit moment niet bereid een motie of amendement in te dienen voor wijzigingen in het pakket aan maatregelen bij betaald parkeren, maar wacht eerst de evaluatie af.   
De heer Maris (SGP/ChristenUnie) leest de algemene beschouwingen van zijn fractie voor.  De fracties PvdA/GroenLinks en het CDA vragen zich naar aanleiding van de bijdrage af hoe lang de SGP/ChristenUnie wil gaan doen over de investeringsagenda maatschappelijk vastgoed en wat de (financiële) effecten daarvan zijn. Ook de fractie DTV stelt daar vragen over.  De fractie DTV vraagt aandacht voor ondernemers en oplossingen die SGP/ChristenUnie ziet voor het probleem dat zij niet snel genoeg geholpen worden door de gemeente.   Vervolgens wordt er door de PvdA/GroenLinks, het CDA en de SGP/ChristenUnie gesproken over het aantal bedden dat er nog bij komt in de gemeente. De SGP/ChristenUnie vindt het geen probleem als er meer bedden bijkomen, indien deze aan de voorwaarden voldoen.   
De heer Van Kervinck (HVV) leest de algemene beschouwingen van zijn fractie voor.  De fractie PvdA/GroenLinks reageert op de bijdrage van de fractie HVV dat het een mooie visie is, maar dat financiering hiervoor ontbreekt. Ook het CDA mist de financiële onderbouwing. HVV roept de gemeente op actiever geld te genereren door te participeren in projecten. DTV vraagt zich af of HVV daarmee bedoelt dat de gemeente zelf een ondernemer moet worden. De fractie HVV geeft aan dat dit niet wordt bedoeld.  Daarnaast worden er door diverse fracties vragen gesteld over tiny houses, het tweede woningbeleid en het parkeerbeleid.    
De heer Meijs (PvdA/GroenLinks) leest de algemene beschouwingen van zijn fractie voor.  De fractie DTV vraagt door op de blue zones en de wijze waarop PvdA/GroenLinks ondernemers hierbij wil betrekken. De fracties VVD, CDA en SGP/ChristenUnie 
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stellen vragen over diverse onderwerpen, waaronder dienstverlening van de gemeente, externe inhuur en weren van auto’s langs de kust.  De fractie SGP/ChristenUnie vraagt PvdA/GroenLinks of zij het realistisch vinden de organisatie te versterken zonder daar extra budget voor beschikbaar te stellen. PvdA/GroenLinks geeft aan dat extra investeren in de organisatie niet per definitie de oplossing is, maar dat problemen eerst geanalyseerd dient te worden door het college. Vervolgens kan worden besloten of er investeringen nodig zijn voor de oplossing of dat er andere keuzes gemaakt dienen te worden over de besteding van het huidige budget.   De fracties HVV, VVD en SGP/ChristenUnie zetten vraagtekens bij de standpunten van de PvdA/GroenLinks met betrekking tot betaald parkeren. Daarnaast stellen de fracties SGP/ChristenUnie, HVV en VVD vragen over de planning van het realiseren van maatschappelijk vastgoed en de leningen die hiervoor worden afgesloten en het tussentijds gebruik van deze gelden voor andere investeringen.   
Mevrouw Sparreboom (DTV) leest de algemene beschouwingen van haar fractie voor.  De fracties VVD, SGP/ChristenUnie, DTV en HVV spreken over het ecoferium, een alternatieve locatie hiervoor en mogelijke experimenten. Ook wordt gesproken over de mogelijkheid dit te integreren in de mobiliteitshubs.   Daarnaast wordt gesproken over gratis parkeren in de gemeente voor één huishouden. De VVD vraagt zich af op welke wijze DTV dit wenst in te voeren. De fractie SGP/ChristenUnie spreekt steun uit voor het gratis parkeren in de gemeente voor één huishouden en vraagt de fractie DTV het college nu deze opdracht mee te geven. DTV wil dat voorschot op dit moment niet nemen.   
Mevrouw Rijken sluit aan bij de vergadering   
Mevrouw van den Berge (VVD) leest de algemene beschouwingen van haar fractie voor.  De fracties CDA en DTV merken op dat de VVD veel commentaar heeft op het financieel perspectief. De fracties vragen naar de visie van de VVD en of de VVD met initiatiefvoorstellen komt. De VVD geeft aan het niet kansrijk te vinden de eigen visie uiteen te zetten of initiatiefvoorstellen in te dienen, omdat er geen steun voor wordt verwacht van de coalitiepartijen.  De fracties SGP/ChristenUnie, CDA, HVV en PvdA/GroenLinks gaan in op de zorgen van de VVD dat het betaald parkeren zou leiden tot een vermindering in het aantal toeristen dat de gemeente bezoekt.    
Het college reageert op de inbreng van de fracties in de eerste termijn.  
Wethouder Wisse kijkt terug op een mooi politiek debat in de eerste termijn en dankt de fracties voor hun bijdrage. Hij reageert op de bijdragen langs de lijn van 
verschillende thema’s.   Ten aanzien van de financiën gaat wethouder Wisse in op het feit dat er wordt gesproken over een meerjarige sluitende begroting ondanks dat er een greep uit de algemene reserve wordt gedaan. Hij geeft aan dat met de extra middelen van het rijk voor het sociaal wordt beoogd te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Ook gaat hij in op de zorgen van een aantal fracties over de leningen voor de 
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maatschappelijke voorzieningen. Hij licht toe dat de leningen zijn afgesloten tegen een bijzonder laag rentepercentage en benadrukt het belang van de voorzieningen.  Ten aanzien van de stijgende kosten in het sociaal domein licht wethouder Wisse toe dat het college met het financieel perspectief een signaal heeft willen afgeven naar het Rijk. Het college wil de curve afbuigen met sturen op inzicht en preventie.   Daarnaast gaat de wethouder in op de discussie rondom het parkeerbeleid en gratis parkeren voor een huishouden in de gemeente. Hij licht twee verdelingsvraagstukken toe: hoe gaan we om met schaarse ruimte en waar leggen we de rekening neer? Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met haalbaarheid en wenselijkheid. Juristen geven aan dat vrij parkeren voor eigen inwoners juridisch geen stand houdt. De fracties SGP/ChristenUnie, VVD en DTV vragen de wethouder te onderzoeken hoe andere gemeenten hiermee omgaan en wat mogelijk is in Veere.    Tenslotte gaat de wethouder in op het thema leefbaarheid en toerisme. Hij merkt op dat verschillende fracties oproepen te investeren om het leefklimaat te bevorderen. Hij geeft aan aandacht te gaan besteden aan veel onderwerpen die de leefbaarheid ten goede komen.  
Wethouder Maas gaat in op drie thema’s: omgevingswet en plannen, betaalbaar wonen en sociaal domein.   Wethouder Maas licht toe dat er in de organisatie hard wordt gewerkt aan het herstel van processen en het adequaat aanpakken van vraagstukken en uitdagingen die lang geleden zijn ontstaan. Dat wordt gedaan in combinatie met het invoeren van de omgevingswet. Voor het invoeren van de omgevingswet wordt gewerkt met bestaande budgetten en huidige mensen. Indien er extra middelen nodig blijken, wordt dat richting de begroting duidelijk gemaakt. Daarnaast wordt er nog een bijdrage vanuit het Rijk verwacht. Ondanks uitstel van de invoering van de omgevingswet, wordt er door de gemeente doorgewerkt aan de invoering ervan.   Ten aanzien van wonen licht wethouder Maas toe dat de gemeente periodiek overleg voert met Zeeuwland als belangrijke partner. Ook licht hij toe dat de verwachting is dat het Rijk de blokkade van de overdrachtsbelasting op zal gaan heffen. De wethouder kondigt aan dat de raad in de tweede helft van deze maand een memo zal ontvangen met de plannen op het gebied van wonen.  Tenslotte gaat de wethouder in op het sociaal domein en de effectiviteit van preventieve voorzieningen. Deze is nauwelijks meetbaar omdat er geen causaal verband gelegd kan worden. De menselijke kant van de preventieve inzet is van belang. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 21 september gaat de wethouder graag met de raad in discussie over sturen met inzicht in het sociaal domein.  
Wethouder Roelse gaat in op een aantal specifieke vragen van fracties die nog niet beantwoord zijn.   Ten aanzien van duurzaamheid kondigt wethouder Roelse aan dat het college na de zomer met een voorstel voor een revolverend duurzaamheidsfonds komt om te kunnen investeren in duurzame maatregelen. Voor het amendement van de SGP/ChristenUnie om het fonds uit te breiden ziet de wethouder echter geen dekking. Daarnaast kondigt wethouder Roelse aan de uitgangspunten voor een nieuw duurzaamheidsprogramma graag na de zomer met de raad af te willen stemmen.   Naar aanleiding van vragen van verschillende fracties licht wethouder Roelse toe wat de gemeente Veere nu doet voor ondernemers. Hierbij noemt hij onder andere het Zandfonds en de lage lasten voor ondernemers. Met betrekking tot toerisme roept wethouder Roelse een ieder op trots te zijn op de hoge waardering die Zeeland ontvangt van toeristen.   
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Burgemeester Van der Zwaag beantwoordt tenslotte nog een aantal overgebleven vragen over veiligheid, waaronder vragen over de wet WRNA, ondermijning, het toepassen van Bibob en de mogelijkheid een avond te organiseren bij de politie.   
De fracties leveren hun inbreng in de tweede termijn 
 
De heer Meijers (CDA) vraagt of de resultaten van het onderzoek van de inkooporganisatie Jeugd Zeeland beschikbaar zijn tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 21 september. Daarnaast vraagt hij of de voorstellen van de CDA-fractie t.a.v. betaald parkeren zullen worden onderzocht en meegenomen voor de begroting 2022. Ook vraagt hij om een juridische toets op mogelijkheden voor bevoordelen eigen inwoners bij parkeren en naar de haalbaarheid van een gratis parkeerterrein op Zoutelande.   Het CDA vraagt naar de criteria die zullen worden gehanteerd voor het gebruik en de vulling van het duurzaamheidsfonds en of dit zal worden toegelicht bij de raadsinformatiebijeenkomst.  
De heer Maris (SGP/ChristenUnie) stelt vragen over de begrotingsmethode T-1 in het sociaal domein. Ook suggereert hij al komend jaar middelen beschikbaar te stellen voor de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast adviseert SGP/ChristenUnie het college bij de gemeente Schouwen-Duiveland na te gaan hoe daar het parkeerbeleid voor eigen inwoners is ingericht. Tenslotte vraagt de fractie het college om onderbouwing van de bewering dat een proef met waterstof niet efficiënt zou zijn.   
De heer Wisse (SGP/ChristenUnie) stelt aanvullende vragen met betrekking tot betaald parkeren. Ook geeft de fractie aan de uitdrukking ‘geen bed erbij’ nu duidelijk uitgelegd te willen krijgen. Daarnaast wenst SGP/ChristenUnie nog reactie op de suggestie van de fractie voor de aanschaf van gronden en de suggestie te kijken naar een uitbreiding in de vorm van kunstgras.   De heer Wisse dient een motie in namens de VVD, HVV en SGP/ChristenUnie m.b.t. gratis parkeren voor elk huishouden. Hij leest het de tekst en het dictum van de motie voor.   
De heer Van Kervinck (HVV) vraagt het college of deze de mail heeft ontvangen waarin wordt gesteld dat Veere op basis van de VNG-normen geen financieel gezonde gemeente meer is. Ook gaat hij in op betaald parkeren. Hij vraagt hoe de wethouder binnen de organisatie leiding pakt op het adequaat reageren op aanvragen en communicatie daaromtrent. Tot slot vraagt hij naar de beoogde locatie van het VVV-punt in Zoutelande.  
De heer Meijs (PvdA/GroenLinks) licht toe de motie ingediend door VVD, HVV en SGP/ChristenUnie niet te steunen, omdat de fractie niet vooruit wil lopen op uitkomsten van de evaluatie van het parkeerbeleid. De fractie SGP/ChristenUnie licht toe de motie nu al aan te willen nemen om de organisatie de gelegenheid te geven de voorbereidingen te treffen om zaken per 1 januari 2022 bij te stellen. De fractie PvdA/GroenLinks geeft echter aan te hechten aan een zorgvuldige evaluatie en de oplossing op basis van de probleemanalyse te willen kiezen.  
Mevrouw Sparreboom (DTV) vraagt het college nog te reageren op twee openstaande vragen. Daarnaast gaat zij in op het ecoferium, de steun van dhr. Maris van SGP/ChristenUnie hiervoor en de combinatie met een mobiliteitshub. Ook is zij blij dat de verschillende fracties zich achter het idee van een vignet scharen en is blij met de discussie daaromheen. De fractie steunt de ingediende motie echter niet, maar hoopt bij de programmabegroting een oplossing te krijgen om de parkeerbelasting er niet bij de inwoner op te hoeven tellen. De VVD begrijpt niet dat de DTV wel in de pers aangeeft gratis parkeermogelijkheid voor inwoners aan te willen, maar niet de motie steunt. DTV wil eerst alle mogelijkheden uitgezocht hebben en nu niet het college ergens toe dwingen. De SGP/ChristenUnie geeft aan 
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dat de motie geen dwang bevat. De fractie DTV zegt geen reden voor de motie te zien omdat de wethouder reeds heeft toegezegd de mogelijkheden uit te zoeken en de boodschap vanuit de raad is reeds helder.  
Mevrouw van den Berge (VVD) pleit voor de inzet van het duurzaamheidsfonds voor verduurzaming van woningen en daarbij te kijken naar de bovengrens voor het gebruik ervan. Daarnaast dankt de VVD de wethouder dat hij spoedig met een memo over wonen komt en spreekt de fractie de wens uit om met de begroting helderheid te hebben voor inwoners waar zij in de toekomst passend kunnen wonen in de gemeente. Met betrekking tot het sociaal domein pleit de VVD ervoor preventieve maatregelen tegen het licht te houden. De VVD vraagt de wethouder om zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de gemeente Schouwen-Duiveland over gratis parkeren voor inwoners en oppert het idee externe juridische hulp in te schakelen om te zoeken naar mogelijkheden. Tenslotte geeft de VVD aan niet in te kunnen stemmen met het financieel perspectief omdat het te onduidelijk is.  
De heer Maris (ChristenUnie/SGP) dient twee moties namens de fractie ChristenUnie/SGP in. Het betreft een motie over het duurzaamheidsfonds en een motie over het besteden van de inkomsten uit het verhogen van de toeristenbelasting.  
Het college reageert op de inbreng van de fracties in de tweede termijn. 
 
Wethouder Maas reageert op verschillende vragen die zijn gesteld. Op het CDA reageert hij dat er vanuit wordt gegaan dat er voldoende relevante informatie beschikbaar zal zijn uit het onderzoek over inkoop jeugd Zeeland bij de raadsinformatiebijeenkomst van 21 september. Daarnaast kondigt hij in reactie op SGP/ChristenUnie aan dat het college het bij de begroting aan zal geven indien er extra middelen voor de organisatie in 2022 nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet. HVV stelt hij voor om tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 12 juli te spreken over de aansturing van de organisatie. Tenslotte reageert hij op de VVD dat het college ook graag tijdig duidelijkheid wil bieden over woningbouw en dat ook te zullen doen. Daarnaast geeft hij aan dat preventieve maatregelen onderdeel zijn van de rapportage sociaal domein.  
Wethouder Roelse verzoekt het presidium te bespreken of er in een raadsinformatiebijeenkomst na de zomer kan worden gesproken over de criteria van het duurzaamheidsfonds. Daarnaast zegt hij SGP/ChristenUnie het met de raad te delen indien er zich kansen aandienen voor proeven met waterstof. Tenslotte reageert hij op HVV dat de beoogde locatie voor het inspiratiepunt in Zoutelande is afgevallen omdat het niet rond te krijgen was qua menskracht.  
Wethouder Wisse stelt voor de suggesties voor het vergroten van draagvlak voor betaald parkeren en het gratis parkeren voor elk huishouden grondig mee te nemen in de evaluatie en deze te toetsen op juridische haalbaarheid, financiële consequenties en verkeerstechnische consequenties. Op die manier kan de raad weloverwogen keuzes maken. Daarbij zal ook in gesprek worden gegaan met gemeente Schouwen-Duiveland. DTV roept daarbij op ook de voordelen in kaart te brengen. De wethouder merkt op dat hij van de raad ruimte heeft gekregen om juridische expertise hiervoor in te huren. Wethouder Wisse ontraadt de motie over gratis parkeren.  Met betrekking tot het gratis parkeerterrein in Zoutelande meldt de wethouder dat het onderzoek nog loopt. Het is nog niet duidelijk wanneer het parkeerterrein geopend kan worden. Met betrekking tot de kosten in het sociaal domein geeft de wethouder aan niet de kosten op te zullen nemen die verwacht worden, omdat nu voor een andere begrotingssystematiek is gekozen. Er zijn voldoende reserves 
beschikbaar om de risico’s hiervan op te vangen. Daarnaast meldt de wethouder dat er na de zomer een voorstel komt voor betaald parkeren buiten de kernen, waaronder het Dijktalud. 
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Tenslotte geeft hij aan dat er in de begroting rekening mee is gehouden dat een kunstgrasveld mogelijk wenselijk is na de fusie van twee voetbalverenigingen.   
Wethouder Roelse geeft in reactie op de fractie DTV aan dat de gemeente bij de provincie een verzoek heeft ingediend om mee te doen met een pilot mobiliteitshubs. Hij adviseert de fractie hun wens t.a.v. ecoferium in te brengen bij de raadsinformatiebijeenkomst over mobiliteitshubs.    De wethouder ontraadt de motie Toeristenbelasting, omdat toeristenbelasting geen doelbelasting is. Ook de motie Duurzaamheid wordt ontraden. Ondanks dat het een goed initiatief is om te investeren in duurzaamheid, vindt het college de voorgestelde dekking onverstandig.   In reactie op een interruptie van het CDA zegt het college toe de raad te informeren over wanneer een geschikt moment is voor de integrale evaluatie van het kampeerbeleid.  SGP/ChristenUnie kondigt aanpassingen aan hun motie duurzaamheid aan t.a.v. de financiële onderbouwing. De aangepaste motie wordt gepubliceerd. Wethouder Wisse reageert hierop dat de motie met deze aanpassingen de goedkeuring van het college kan wegdragen.   
De raad gaat over tot stemming 
 
De motie Gratis parkeren voor elk huishouden wordt in stemming gebracht en met 9 stemmen voor (SGP/ChristenUnie, VVD en HVV) en 10 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, CDA, DTV) verworpen.   
De motie Inzet inkomsten Toeristenbelasting wordt in stemming gebracht en met 9 stemmen voor (SGP/ChristenUnie, VVD en HVV) en 10 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, CDA, DTV) verworpen.   
De motie Duurzaamheidsfonds wordt in stemming gebracht en met 15 stemmen voor (SGP/ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) en 4 stemmen tegen (VVD en HVV) aangenomen.   
Het voorstel Financieel perspectief 2022-2025 wordt in stemming gebracht en met 10 stemmen voor (PvdA/GroenLinks, CDA, DTV) en 9 stemmen tegen (SGP/ChristenUnie, VVD en HVV) aangenomen.  

 
 
 
06 Sluiting  De vergadering wordt gesloten. 
 


