
   Besluitenlijst raadsvergadering  datum : 5 november 2020 van : J.A. Fröling-Kok doorkiesnr. : (0118) 555 410  afdeling : Griffie onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2020 registratie code : 20B.08000   Aanwezig: Voorzitter: drs. R.J. van der Zwaag Griffier : mevr. J.A. Fröling-Kok  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.W. Maris, A.L. Jacobse, A.N. te Sligte, J.M.I. Wisse en M. van den Bosse. Fractie PvdA/GroenLinks de leden: W.J.M. Rijken, P Blom, T. Lievense , P.H.J.L. Meijs en A.M.M. van Haperen (vanaf ag.punt 4) Fractie DTV de leden: S. Sparreboom, J. de Buck Fractie VVD de leden: C.C.W. van den Berge, L.V.M. van den Berg, M. Osté-Aarnoutse Fractie CDA de leden: L.C. Meijers, B. van Hese en J.W. Sanderse. LvK het lid: S. van Kervinck.  Afwezig: de heer A. van Vliet (fractie PvdA/GroenLinks)  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse.  
 01 Opening  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. De heer Jacobse komt later. De heer Van Kervinck is jarig. 
 02 Vaststellen agenda  De voorzitter deelt mee dat de motie vreemd aan de orde van de dag van LvK aan de agenda wordt toegevoegd.   De raad stemt in met de aangepaste agenda. 
 03 Aanbieden rapport Rekenkamer onderzoek Planning & Control-cyclus  De heer de Blacquière deelt mee dat de Rekenkamercommissie door Covid-19 slechts één onderzoek heeft kunnen afronden. Er is nog een onderzoek in voor-bereiding. Het afgeronde onderzoek naar de planning- en controlcyclus is uitgevoerd door PWC. Die organisatie heeft onderzocht in hoeverre de huidige planning- en con-troldocumenten voldoen aan de informatiebehoefte van de raad en of de raad hiermee zijn kaderstellende rol kan vervullen. Gebleken is dat veel raadsleden geen of nauwelijks ervaring hebben met de planning- en controldocumenten. Zij 
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missen uitleg en verdieping. De Rekenkamercommissie beveelt dan ook aan om de kennis van de raadsleden te vergroten door training en begeleiding gevolgd door uitleg van programma Pepperflow. Als na een jaar blijkt dat het systeem niet goed wordt benut, beveelt de commissie het programma niet meer te ge-bruiken. Verder beveelt de commissie aan om de 1e en 2e bestuursrapportage te vervangen door een rapportage halverwege het jaar, want vaak komt de 2e be-stuursrapportage vaak pas eind november in de raad. College- en de raadsleden delen deze observaties. Verder beveelt de commissie aan om de jaarrekening en de begroting aantrekkelijk vorm te geven en geeft enkele voorbeelden.  Het rapport wordt verder besproken in de commissie RO van 12 oktober 2020.  De voorzitter bedankt de Rekenkamercommissie voor haar inzet. 
 04 Verlenen tijdelijk ontslag raadslid Van Vliet, toelating en beëdiging de heer Van Haperen  De voorzitter deelt mee dat de heer Van Vliet door ziekte gedurende langere tijd zijn functie als raadslid niet kan vervullen. De heer Van Vliet heeft aangegeven voor de tweede maal gebruik te willen maken van tijdelijk ontslag (van 16 we-ken, tot 13 januari 2021). De raad wordt gevraagd om de heer A.M.M. van Hape-ren toe te laten tot de raad en te beëdigen als raadslid voor de duur van 16 we-ken en aansluitend en als steunfractielid. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven (de raadsleden Blom, Van Hese en Van Kervinck) onderzoeken de geloofsbrieven van de heer Van Haperen.   De heer Van Kervinck (voorzitter van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven) deelt na een korte schorsing mee dat de commissie de geloofsbrieven in orde heeft bevonden. De heer Van Haperen voldoet aan alle in de Gemeentewet ge-stelde eisen. De commissie adviseert in te stemmen met zijn toelating als de lid van de gemeenteraad van Veere en ingaande 13 januari 2021 als steunfractielid.   De raad stemt in met dit advies.  De voorzitter vraagt de heer Van Haperen de belofte af te leggen.  
“Ik verklaar dat ik, om tot raadslid/steunfractielid benoemd te worden, recht-streeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aanne-men.  Ik beloof of zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen.”  
De heer Van Haperen: “Dat verklaar en beloof ik. “  De voorzitter feliciteert de heer Van Haperen met zijn terugkeer in de gemeente-raad.  
Applaus 

 05 Spreekrecht voor de burgers*  Met betrekking tot het Parkeerbeleidsplan 2020 hebben de volgende personen gebruikgemaakt van het spreekrecht: 1. De heer B. Marcusse, voorzitter van de Dorpsraad te Zoutelande 2. De heer T. de Kraker, namens Voetbalvereniging De Meeuwen te Zoutelande  3. De heer J.P. Loeff, voorzitter van de Stadsraad Veere 
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4. De heer P. Barendregt, voorzitter Middenstandsvereniging Veere 5. De heer H. Buiter uit Veere 6. De heer C.W. Bierens, voorzitter van de Zoutelandse Ondernemersvereniging Zomid 7. De heer J. de Regt, voorzitter FOV (Federatie Ondernemersvereni-gingen Veere) 8. De heer P. Corbijn, namens de Dorpsraad Vrouwenpolder 9. De heer B. Vooijs, namens de Stichting Veere 10. De heer R. Jobse, namens Kustlicht Zeeland Vakanties 11. De heer N. Bouwman, namens de Jachtclub Veere 12. De heer F. provoost namens de OBD Voor zover de inspraakbijdragen ontvangen zijn, zijn deze bij agendapunt 5 van deze agenda toegevoegd in NotuBox. Ook worden ze toegevoegd aan de beslui-tenlijst en maken daarmee onderdeel daarvan uit.  
 06 Vragenuur**  De heer Van Kervinck is blij dat de verwachte financiële ramp voor de gemeente meevalt. Veere krijgt 2,1 miljoen euro van het Rijk. Die informatie was al op 26 juni 2020 bekend. De raadsleden zouden toen al zijn geïnformeerd. Spreker vraagt de wethouder waar en wanneer dat heeft plaatsgevonden. Hij is veront-waardigd dat hij de informatie in de PZC heeft moeten lezen.   De heer Wisse herhaalt zijn eerdere vraag waarom het college bij de bespreking van de kadernota uitgegaan is van achterhaalde cijfers van maart 2020.  Wethouder Wisse deelt mee dat het Rijk de compensatie bekend heeft gemaakt in het Financieel Perspectief. Daarin staat dat het Rijk de gemeente voor een be-drag van ongeveer 2 miljoen euro zou compenseren. Er vindt nog een nacalcula-tieplaats. Bij de bekendmaking in het Financieel Perspectief heeft het college een aantal voorbehouden gemaakt. De wethouder benadrukt dat de coronacrisis boven op de financiële uitdagingen van de gemeente kwam. Door het alsnog goed verlopen toeristisch seizoen kan de gemeente volstaan met een minder grote greep uit de algemene reserve. Hij benadrukt verder dat de situatie iedere dag kan veranderen. De memo aan de raad is op dinsdag in het college besproken. De journalist van PZC werkt blijkbaar sneller dan het ambtelijk apparaat, waardoor de informatie eerder in PZC stond.  De heer Wisse herhaalt dat de cijfers er nu veel beter uitzien dan de cijfers waar-mee de wethouder destijds heeft gerekend, waardoor de gemeente lastenverho-gingen voor burgers moest doorvoeren.  Wethouder Wisse hecht eraan te zeggen dat de voorgestelde maatregelen struc-tureel zijn en los staan van de coronacrisis.  De heer Van Kervinck vindt het verweer van de wethouder dat de journalist snel-ler werkt dan het ambtelijk apparaat, mager. Hij is van mening dat het proces niet goed verlopen is. De voorzitter geeft het woord aan de volgende vragensteller.  Mevrouw Osté constateert dat de gemeente geen medewerking verleent aan de realisatie van twee recreatieappartementen op de eerste verdieping aan de To-renstraat 7 in Serooskerke, ondanks de bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en leef-baarheid. Het project voldoet aan alle voorwaarden. Er zijn geen gronden om de vergunning te weigeren. Spreekster vindt dat de gemeente hiermee het eerder gewekte vertrouwen beschaamt en is bang dat dit leidt tot een schadevergoe-ding. Zij vindt dat hiermee ook de vragen over het afgewezen initiatief voor de West-straat 36 in Domburg opnieuw gesteld moeten worden.  
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Wethouder Maas benadrukt dat het gaat om een binnenplanse afwijking op het bestemmingsplan. Daarmee wordt het een bevoegdheid van het college. Het col-lege kan besluiten om wel of geen medewerking te verlenen aan dit principever-zoek. Hij kondigt aan opnieuw alle aspecten te beoordelen bij de indiening van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hij legt uit dat mogelijke schade-vergoedingen altijd worden meegewogen bij een besluit. Dat is ook gebeurd bij deze principeaanvraag.  Mevrouw Osté is van mening dat het initiatief voor de Torenstraat 7 in Seroos-kerke wel degelijk binnen het bestemmingsplan past, mede gezien de door de raad vastgestelde parapluregeling voor dergelijke initiatieven.  De voorzitter constateert dat de vragen van de VVD zijn beantwoord. Hij geeft het woord aan de volgende vragensteller.   De heer Van den Bosse heeft een brief die op 24 september 2020 verstuurd is 
aan de griffie met als kop ‘aan de raadsleden van de gemeente Veere’. Gebeurt dat vaker met brieven gericht aan de raadsleden?  Het gaat om een bedrijf dat al in 2017 de gemeente benaderd heeft voor nieuw-bouw of aanpassing van het bedrijf. De wethouder (Maas) heeft volgens de brief al tien maanden niet meer gereageerd. Wanneer gaat de wethouder met de on-dernemer in gesprek en hoe gaat hij ervoor zorgen dat dit niet meer voorkomt?  Wethouder Maas is bekend met de aanvraag van het bedrijf. Er wordt nu een ambtelijke advies opgesteld. Dat wordt binnen afzienbare tijd in het college be-sproken. Door corona en onder andere de vakantieperiode is een achterstand ontstaan. Daar wordt nu hard aan gewerkt.  De heer Van den Bosse stelt voor om de ondernemers in te lichten over de ver-traging.  Wethouder Maas zegt toe strakker te sturen op vertragingen en mensen perspec-tief te bieden door een termijn voor de afhandeling te noemen.  

 07 Vaststellen ontwerp besluitenlijsten van de raadsvergaderingen   van 1 en 2 juli 2020  Het ontwerp besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 08 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad  De heer Sanderse leest dat er toezeggingen zijn gedaan in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat er ook in de commissievergadering toezeggingen worden gedaan. Komen die ook op deze lijst?   De voorzitter legt uit dat de lijst nog moet worden bijgewerkt. Toezeggingen vanuit de commissies worden nog toegevoegd.  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 09 Parkeerbeleidsplan 2020  Mevrouw Sparreboom steunt de ingezette koers. Er wordt nu veel gesproken over de uitvoering. Dat levert veel discussie op. Daarover wordt echter pas later in de raad besproken. Zij roept het college op om daar met alle betrokkenen een goed plan voor te maken. Zij adviseert het college om geen versnipperd beleid in te voeren met aparte regelingen voor de kernen. Voor voetbalvereniging De Meeuwen is de situatie onduidelijk. In Veere zijn ne-gentig parkeerplekken onderwerp van gesprek en ook in andere kernen vragen 
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enkele parkeerplekken om meer aandacht. Spreekster roept het college daarbij op om niet voorbij te gaan aan eerder gemaakte afspraken.  De heer Wisse constateert dat het plan tot veel inspraakreacties (meer dan twin-tig) heeft geleid. Alle insprekers hebben hun zorgen geuit over dit plan, vooral over burgerparticipatie. Het college heeft ondernemers in hun allerdrukste peri-ode van het jaar gevraagd voor hun visie op het plan. Het is te prijzen dat zij als-nog gereageerd hebben, maar zo gaat een goed bestuur niet met zijn ingeze-tenen om. Het bestuur gaat nu pas in gesprek met stad, dorpsraden en onderne-mers- en sportverenigingen, en dan alleen nog maar over de hiaten in het plan. De inspraakreacties zijn echter geen uitwerkingen van details. Met het plan wil het college knelpunten oplossen, het parkeren langs de kust eenduidig maken en de dagtoerist mee laten betalen aan de toeristische voorzie-ningen. De fractie stelt voor om de invoering van het plan uit te stellen. De knel-punten zijn met goede handhaving te overbruggen. De heer Wisse heeft de huidige inkomsten en uitgaven goed bestudeerd. Die zijn niet eens zo slecht. De inkomsten uit parkeren zouden groter zijn dan ooit, meer dan 1 miljoen euro meer dan vorig jaar. Daarmee zou de financiële druk, ook zonder invoering van het plan, kunnen worden opgelost. Met uitstel zou de stress van een overhaaste invoering kunnen worden weggeno-men. Spreker roept de wethouder op om al doende te blijven denken.  De heer Sanderse is blij dat het college de raad nu al een nieuw parkeerbeleids-plan kan voorleggen. De uitvoering van de plannen raakt veel inwoners. Daarop hadden ook de inspraakreacties betrekking. Het college moet de ruimte krijgen om hier in goed overleg met alle belanghebbenden over te spreken, met aan-dacht voor maatwerk. Een goede en zorgvuldige afstemming is belangrijker dan een snelle invoering.  Eerder zijn er afspraken gemaakt over parkeren, onder andere met voetbalvere-niging De Meeuwen. Het CDA roept het college op om te zoeken naar een pas-sende oplossing. In Westkapelle is er op dit moment geen alternatief voor parke-ren in de kern. Daarom kan daar pas betaald parkeren worden ingevoerd als er (gratis) alternatieven worden geboden. Verder wordt voorgesteld om zo veel mo-gelijk op eigen terrein te parkeren. Dat mag er echter niet toe leiden dat inwo-ners die daarvoor geen voorzieningen hebben getroffen, een parkeervergunning krijgen en andere die dat wel gedaan hebben, niet.  De heer Meijs vindt ook dat dagtoeristen moeten meebetalen aan de toeristische voorzieningen. Met hun bijdragen kan het totaal aantal voorzieningen op peil worden gehouden. Dat kan worden gerealiseerd met de invoering van betaald parkeren. Inwoners mogen daar geen structureel nadeel van ondervinden. De fractie heeft vertrouwen in de opzet van deze plannen, maar heeft enkele vragen en opmerkingen over de invoering. Zo moeten de plannen worden afge-stemd met betrokkenen en moet er een stip op de horizon komen voor mobiliteit in Veere. De fractie vindt dat uitstel niets oplost. Dan blijven parkeerproblemen doorwoekeren. De fractie heeft verder enkele vragen en opmerkingen over de uitvoering.  
 Op welke wijze komen de parkeerterreinen van het Jan Tooropplein en de Voorhuizestraat beschikbaar voor vergunninghouders? 
 De parkeervergunning op kenteken wordt afgeschaft. Hoe worden de nadelen voor de gebruikers aangepakt? 
 Kan het college een actieve sturing en monitoring toezeggen in het participa-tieproces?  
 De fractie vraagt een halfjaarlijkse rapportage van de ontwikkelingen. 
 Kan de gemeente samen met de provincie een eigentijdse visie opstellen op het gebied van mobiliteit tot 2035 met aandacht voor varianten op mobiliteit? De fractie vraagt het college tot slot om de getoonde daadkracht ook in het parti-cipatietraject in te zetten.  
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Mevrouw Van den Berge constateert dat er veel onrust is over de plannen, met name wat betreft de snelheid van de totstandkoming van de plannen, de ge-plande invoering en het gebrek aan communicatie en participatie. De VVD geeft er de voorkeur aan om eerst de gesprekken met de kernen aan te gaan. Er is nog steeds onduidelijkheid over de mate van participatie. Inbreng is alleen iets waard als het binnen het financiële plaatje past, zo staat in de stukken. Het voorliggende plan bevat weinig inbreng van de kernen of van de fracties. Het kan dan ook nu niet worden vastgesteld. Daarvoor is een degelijk kader en een zorgvuldig voorbereide uitvoering nodig.  De heer Van Kervinck vindt dat er veel hapert aan dit voorstel. Ook is er weinig draagvlak voor de plannen in de kernen en in de raad. De commissie moest er na twee uur vergaderen maar mee instemmen. Waarom neemt het college niet vol-doende tijd? Dat scheelt reparatiewerkzaamheden, zoals eerder in Domburg het geval was. Het parkeerbeleid is blijkbaar van essentieel belang voor de Begroting 2021 met de megalomane FMA-plannen. De fractie heeft de volgende vragen. 
 Wat vindt het college van de inspraakreacties? 
 Waarom zijn de parkeerterreinen bij Zuiderduin en de Joossesweg niet mee-genomen in de plannen? 
 Waarom wordt betaald parkeren in Westkapelle niet gelijktijdig met Zoute-lande ingevoerd? 
 Wat kost de parkeermanager? 
 Worden alle door de insprekers geuite problemen in oktober 2020 opgelost, zoals de wethouder heeft toegezegd? 
 Welke problemen ontstaan bij uitstel van de plannen tot 2021? Draagvlak is belangrijk maar niet doorslaggevend. LvK vindt dat zeer kwalijk en vraagt om meer aandacht voor participatie.  Wethouder Wisse kan zich de zorgen over de uitvoering goed voorstellen, maar benadrukt dat de raad deze avond slechts de uitgangspunten vaststelt. Met deze plannen wordt getracht om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen door lang parkerende toeristen uit de woongebieden te weren. Onderzoeken laten zien dat het toerisme in deze regio flink gaat groeien met een steeds hogere parkeerdruk toto gevolg. Niets doen is geen optie. De wethouder zegt toe de concrete maat-regelen samen met alle belanghebbenden te bespreken en te toetsen of deze bij-dragen aan de leefbaarheid.  Een tweede uitgangspunt is dat de toerist gaat meebetalen aan de voorzienin-gen; ondernemers, bewoners en leden van de verenigingen mogen daar geen last van hebben. Daarvoor worden oplossingen gezocht. Een derde uitgangspunt is de uniformiteit in het parkeren in deze regio met een-zelfde beleid in vergelijkbare situaties. Dat schept duidelijkheid voor inwoners en toeristen. De wethouder zegt toe de raad een uitvoeringsbesluit voor te leggen. Hij zegt ook toe aandacht te schenken aan de situatie in Zoutelande en Veere, waar DTV om gevraagd heeft. Hij legt uit dat bij nieuw beleid oude afspraken in principe vervallen, maar dat het nieuw beleid zal liggen in de lijn van de oude afspraken. De wethouder vindt uitstel geen optie. De eerder vastgestelde uitgangspunten zijn opgenomen in het voorliggende parkeerbeleidsplan. Bij de uitvoering is ruimte voor een uitgebreide participatie. De wethouder benadrukt dat deze plannen geen relatie hebben met de (inciden-tele) problemen die door corona zijn ontstaan. Ze dienen structurele doelen. In de plannen is de handhaving meegenomen.  Ook in Westkapelle neemt de parkeerdruk in de kern toe, zoals het CDA al aan-gaf. De wethouder zegt toe te werken aan oplossingen voor parkeren voor dag-toeristen. Daar wordt al met het waterschap over gesproken. Wethouder Wisse zegt toe om de problematiek van parkeren op eigen terrein voorlopig ongemoeid te maken, maar benadrukt dat die mogelijkheid op termijn een oplossing kan bieden voor het verder toenemend toerisme.  
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PvdA/GroenLinks vraagt aandacht voor het parkeren in Domburg. De wethouder deelt mee dat er (ook financiële) ruimte is voor oplossingen. Hij deelt verder mee dat voor diverse groepen, bijvoorbeeld mantelzorg of een bouwbedrijf, aparte vergunningen mogelijk zijn. Hij zegt ook ambtelijk overleg toe met de direct be-trokkenen; daar waar nodig zal hij zelf ook aanschuiven. Hij zegt ook toe om halfjaarlijks te rapporteren over de (ook financiële) ontwikkelingen. PvdA/GroenLinks en LvK vragen om samen met de provincie een mobiliteitsvisie op te stellen. De wethouder stelt voor om de mogelijkheden en de gewenste richting in een raadsinformatiebijeenkomst in het voorjaar van 2021 te bespre-ken en zegt toe dat te faciliteren.  LvK spreekt over mogelijke opstartproblemen en pleit voor uitstel van de uitvoe-ring. De wethouder is daar geen voorstander van. Mogelijke opstartproblemen zullen worden opgelost. Hij is blij met de betrokkenheid van de insprekers en be-grijpt de zorgen van de mensen, maar benadrukt dat deze plannen kansen bie-den om het toeristisch product een impuls te geven, bijvoorbeeld met zandsup-pletie, extra toiletvoorzieningen en goede infrastructuur. Over de aanpak van de parkeerterreinen bij Zuiderduin en de Joossesweg wor-den goede gesprekken gevoerd met het waterschap. De parkeerproblematiek in Westkapelle is groter dan in Zoutelande. Daarom vindt de uitvoering gefaseerd plaats. Bureau Spark heeft berekend wat er nodig is om het grote aantal betaald par-keerplaatsen te managen. Die kosten zijn meegenomen in de plannen.  Wethouder Wisse vindt dat (nu) niets doen geen optie is. Hij stelt voor om voort-varend met de plannen aan de slag te gaan om zo de leefbaarheid te bevorde-ren, de dagtoerist mee te laten betalen en uniformiteit in het parkeren te berei-ken. Eventuele aanloopproblemen worden zo goed mogelijk opgelost.  
Tweede termijn  De heer Wisse vraagt aandacht voor de brief van de heer Kloeg. Er is geld be-taald om de Duinweg in Zoutelande op te knappen. Waar is dat geld gebleven? Ondernemers hebben gevraagd om de parkeerproblematiek op die weg mee te nemen in de voorliggende plannen.  De heer Sanderse deelt mee dat onlangs een motie van het CDA is aangenomen waarin het college opgedragen is om de herinrichting van de Duinweg naar voren te halen.  De voorzitter stelt voor om de discussie te beperken tot het voorliggende be-leidsplan.  De heer Wisse vraagt aandacht voor de zandsuppletie nu er geld voor beschik-baar is. Hij vraagt verder of er met deze plannen ook extra parkeermogelijkhe-den komen in de regio. Hij vraagt ook aandacht voor de eerdere afspraken met de ondernemers in Veere over parkeren. Hij is tot slot van mening dat de plan-nen niet volledig gedekt zijn.  De heer Meijs constateert dat de wethouder optimistisch is over de dialoog met de betrokkenen en de oplossingsmogelijkheden, maar ook dat er sprake is van een strakke planning. Is de wethouder bij de praktische invoeringsproblemen be-reid om de plannen uit te stellen om zo zorgvuldig te werk te kunnen gaan?   Mevrouw Van den Berge is blij met het nieuwe beleid. Het is in lijn met oude af-spraken. Echter niet met de eerdere afspraken over parkeren in Veere. Ook de uitleg van de wethouder over parkeren op eigen terrein is in tegenspraak met het voorliggende beleidsplan. Zij vraagt om uitleg. Zij vraagt ook om specifieke aan-dacht voor participatie en maatwerk, zeker omdat verschillende kernen zich niet gehoord voelen. 
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Mevrouw Van den Berge benadrukt dat de uitvoering binnen deze voorliggende kaders moet passen. Die kaders rammelen en kunnen niet op deze manier wor-den vastgesteld.  De heer Van Kervinck vindt dat de wethouder voorbijgaat aan de zorgen van de inwoners. Geen enkele inspreker is het voor 100% eens met de plannen. De wet-houder hoort ze wel, maar luistert niet en doet er niets mee. De heer Van Kervinck blijft voorstander van uitstel van de plannen. Daarmee 
ontstaat tijd om de hub’s in de plannen te integreren. Wat zijn de concrete pro-blemen als de plannen worden uitgesteld? Hij herhaalt zijn vraag over de kosten van de parkeermanager en zijn scepsis over de toezegging van de wethouder dat alle problemen in oktober 2020 worden opgelost.  Wethouder Wisse deelt mee dat er in de komende jaren gewerkt moet worden aan extra parkeerplekken, maar ook dat de huidige problemen snel moeten worde aangepakt.  De heer Wisse vindt dat nu ook de kaders voor de toekomst moeten worden vastgesteld, rekening houdend met een uitbreiding van het aantal parkeerplek-ken.  Mevrouw Sparreboom stelt voor om dat in de door de wethouder voorgestelde raadsinformatiebijeenkomst te bespreken en de discussie nu te beperken tot de voorliggende kaders. Zij deelt desgevraagd mee dat DTV eerder niet voor de 
voorstellen voor de hub’s heeft gestemd omdat dit (‘de krenten uit de pap’) slechts een klein onderdeel is van een groter geheel.  Wethouder Wisse zegt toe eventuele problemen en bijvoorbeeld benodigd maat-werk (en de extra tijd die daarmee gemoeid is) aan de raad voor te leggen. PvdA/GroenLinks had daarom gevraagd. Hij stelt voor om afspraken uit het oude beleid te gebruiken om het nieuwe be-leid vorm te geven. In het participatietraject zal daar aandacht voor zijn. De wethouder herhaalt dat de kosten voor de parkeermanager zijn opgenomen in de exploitatie. Hij zegt toe in oktober 2020 aan de slag te gaan met de ge-noemde problemen en de raad een voorstel voor aanpak voor te leggen. Hij be-nadrukt dat het daarbij gaat over uitvoering en niet over de kaders die nu voor-liggen.   De heer Wisse blijft pleiten voor uitstel.  De heer Meijs vindt dat de gemeente snel aan de slag moet gaan met deze plan-nen. Daarmee worden de grote problemen en de knelpunten aangepakt. Hij is ervan overtuigd dat de aangehaalde problemen kunnen worden opgelost. De wethouder heeft al toegezegd maatwerk te leveren en het tijdpad bij te stellen als dat nodig is.  De heer Van den Bosse merkt op dat insprekers vooral gesproken hebben over het gebrek aan communicatie en participatie en stelt voor om daar eerst aan-dacht aan te schenken en pas daarna de plannen voor te leggen aan de raad.  De heer Meijers benadrukt dat de insprekers vooral gesproken hebben over uit-voeringsaspecten en niet over de uitgangspunten die nu voorliggen. Er is dus geen enkele reden voor uitstel.  Mevrouw Van den Berge merkt op dat ook veel fracties nog vragen hebben over de voorliggende kaders. Ook de wethouder spreekt van mogelijke kinderziektes. In die situatie kan niet gestart worden met de uitvoering, zoals PvdA/GroenLinks wil.  
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De heer Meijs vindt het een logische volgorde om eerst de uitgangspunten vast te stellen en pas daarna te werken aan de uitvoering. Hij is het er niet mee eens dat de voorgestelde kaders ‘rammelen’.  De heer Wisse is van mening dat de kaders kunnen veranderen door goed te luisteren naar de insprekers. Daarom is de fractie voor participatie vooraf. Wat is er nodig om de ondernemers goed te faciliteren?  Mevrouw Van den Berge legt namens de VVD een stemverklaring af. De fractie is tegen het voorliggende parkeerbeleidsplan. De fractie steunt voorstellen voor het reguleren van parkeren langs de kust, maar hekelt de onzorgvuldige totstandko-ming van de plannen en de rammelende kaders. Daarom kan de fractie niet in-stemmen met het voorstel.  De heer Van Kervinck is ook tegen de voorliggende plannen. Uit alle reacties blijkt dat de voorliggende kaders rammelen en dat de plannen voor grote proble-men gaan zorgen. Daarom stemt de fractie tegen dit voorstel.  De heer Wisse vindt de voorliggende plannen niet compleet en stelt de wethou-der voor om de tijd te nemen om ze compleet te maken.  Mevrouw Sparreboom vindt dat het voorliggende voorstel voor 90% goed is. Over het uitvoeringsplan wordt later gesproken. De wethouder heeft al toege-zegd aan de slag te gaan met opmerkingen van insprekers. Ze hekelt dan ook de negatieve benadering en het weinige vertrouwen van sommige fracties in de wethouder.   De voorzitter constateert dat de fracties van DTV, CDA en PvdA/GroenLinks voor het voorstel zijn. Tegen zijn de fracties van SGP/ChristenUnie, VVD en de LvK. Daarmee is het voorstel met 10 tegen 9 aangenomen. 
 10 Evaluatie Regeling nieuwe economische dragers gemeente Veere  De heer De Buck gaat akkoord met de evaluatie, maar eist dat bij de toekenning van een NED, permanente bebouwing wordt afgedwongen. Dat komt de leefbaar-heid van het platteland ten goede. Een inspreker, de heer Dingemanse, woont in een boerderij uit 1920. De boerde-rij is versleten. Alleen de spanten zijn nog goed. De familie heeft gekozen voor behoud en het opknappen van de boerderij. DTV is het niet eens met het over-eengekomen compromis over de woonfunctie in het vml. wagenhuis. Spreker roept op om deze spaarzame waardevolle cultuurhistorische boerderijen buiten de regeling te houden. In Hofstede/Moesbosch stond ook een totaal versleten boerenschuur. Die is ge-sloopt en vervolgens opnieuw gebouwd met acht recreatieappartementen. Waarom was het hier wel mogelijk en in het geval van de familie Dingemanse niet?  De heer Van den Bosse vraagt opnieuw aandacht om ook andere dan recreatie-bestemmingen onder de aandacht van de ondernemers die ruimte hebben, te brengen.  De heer Van Hese stemt in met het voorliggende voorstel. Het is een juiste weer-gave van de discussie in de commissie. Hij vraagt om duidelijk te omschrijven waar, wat en op welke manier mogelijk is. Hij steunt niet het voorstel van DTV. Er wordt nu al een extra mogelijkheid geboden om niet twee, maar vier apparte-menten te realiseren. Met de opbrengst daarvan kan het cultuurhistorische pand worden behouden.  De heer Blom stemt in met het voorstel en onderschrijft de aanbevelingen. Hij vraagt om te onderzoeken hoe de lijst nog kan worden uitgedund. Hij vertrouwt erop dat met het bestemmingsplan stapeling kan worden voorkomen. 
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Mevrouw Osté is, gezien de discussie in de commissie, blij met de aanpassingen in het voorstel, onder andere het loslaten van de 50%-eis en, naast balans, leef-baarheid en toerisme, ook aandacht voor andere doelen. De VVD vindt verder dat bij de bestemming agrarisch de mogelijkheid moet blij-ven bestaan om een nieuw gebouw in te richten voor een andere NED-activiteit. De fractie stelt verder voor om voorzichtig om te gaan met de definitie agrarisch bedrijf, gezien de toenemende nevenactiviteiten.  De heer Van Kervinck is blij met de aandacht voor de leefbaarheid en stemt in met het voorstel.  Wethouder Maas prijst de discussie in de commissie en de bijdragen van inspre-kers. Hij deelt mee dat het de bedoeling is om permanente bewoning toe te staan en kondigt aan te onderzoeken of dat binnen het bestemmingsplan moge-lijk is. Onder andere de heer Dingemanse en de Boerderijstichting hebben gevraagd om een uitzondering te maken voor beeldbepalende cultuurhistorische panden en maximaal vier recreatieappartementen toe te staan. Deze nieuwe lijn volgt uit de informatie uit de evaluatie. Het is een weloverwogen keuze geweest om de mo-numentale gebouwen in stand te kunnen houden. 
De wethouder zegt toe te kijken naar de lijst met 69 resterende NED’s (inclusief de mogelijkheden van nieuwbouw, zoals de VVD heeft gevraagd). Hij zegt ook toe om in de 5e herziening van het bestemmingsplan de gevraagde aanpassin-gen mee te nemen en dit goed te communiceren. Het zal ingewikkeld zijn om stapelingen met ander gebruik te voorkomen.  
Tweede termijn  De heer De Buck is van mening dat een maximum van vier recreatieappartemen-ten niet voldoende is. Het vergt maatwerk. Hij vraagt nogmaals om de boerde-rijen met een cultuurhistorische waarde, net als in Hofstede/Moesbosch, van deze lijst af te halen.  Wethouder Maas merkt op dat als van boerderijen met een cultuurhistorische waarde de monumentale status wordt gehaald, ze geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling. Ook de Boerderijstichting vindt dat in de meeste ge-vallen twee of drie recreatieappartementen voldoende zijn.  De voorzitter constateert dat ook DTV instemt met het voorstel. Daarmee wordt het unaniem aangenomen. 

 11 Evaluatie PxQ en 1e begrotingswijziging 2021 Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)  De heer Van Haperen heeft grote moeite met deze zienswijze. Het aantal produc-tieve uren is op dit moment 1150. Bij de invoering is dat geraamd op 1390. Uit de evaluatie blijkt dat het niet realistisch is. Bureau Berenschot adviseert tussen de 1300 en 1350 uren. PvdA/GroenLinks vindt dat er sprake is van een te eenzij-dige financiële benadering en een miskenning van de specifieke taken van de RUD , onder andere op het gebied van milieu. De problematieken vragen om een specialistische dienst. Spreker vraagt om de algemene en negatieve bewoordin-gen over het kwaliteitsniveau dat de RUD zou moeten leveren, in de concept-zienswijze aan te passen.  De heer Sanderse deelt mee dat met de invoering van PxQ de administratieve lasten beheersbaar kunnen worden gemaakt. Nu nog worden veel uren geboekt als administratieve lasten. Dat moeten meer productieve uren worden. Daarom kan het CDA instemmen met het voorliggende voorstel.  De heer Van Haperen is het niet oneens met de brief, maar vindt de bewuste passage te algemeen. Die sluit ook niet aan bij de rest van de brief. 
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Wethouder Roelse legt uit dat de RUD slechts een beperkt aantal (alleen de wet-telijke) taken op het gebied van milieu voor de gemeente uitvoert. De RUD pakt generieke taken uitgebreid op met veel voorbereiding en veel overleg. Dat kan volgens de wethouder efficiënter. Hij stelt voor om de passage te handhaven, maar dat is aan de raad.  Mevrouw Osté staat achter het voorstel inclusief de bewuste passage. De heer Van den Bosse, de heer Kervinck en de heer De Buck sluiten zich daarbij aan.  De voorzitter constateert dat het voorstel wordt aangenomen. Alleen de PvdA stemt tegen.  
 12 Hamerstukken 
 12.01 Orionis Begroting 2021  De heer Te Sligte deelt mee dat de wethouder in de commissie toegezegd heeft de raad te informeren over de stemming over deze begroting in de gemeente Vlissingen.  Wethouder Maas deelt mee dat de gemeenteraad van Vlissingen een negatieve zienswijze heeft ingediend. Vlissingen heeft hetzelfde doel, namelijk om te ko-men tot een door iedereen onderschreven begroting met goede onderliggende beleidsplannen. In het ab van 15 oktober 2020 wordt daar opnieuw over gespro-ken. Op 14 oktober 2020 vindt er een informatiebijeenkomst over plaats. De kans bestaat dat Orionis onder tijdelijk preventief toezicht van de provincie komt te vallen. Hij zegt toe de raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikke-lingen.  De voorzitter constateert dat het voorstel wordt aangenomen.  
 12.02 1e burap inclusief 2e Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)  
Geen opmerkingen De voorzitter constateert dat het voorstel wordt aangenomen. 

 13 Ingekomen stukken  Mevrouw Osté stelt voor om het ingekomen stuk over de overeenkomst met Zeeuwland bespreken.  Wethouder Maas stelt voor om dit onderwerp mee te nemen in de raadsinforma-tiebijeenkomst over de Woonvisie en kondigt aan dat te regelen.  Mevrouw Osté vraagt verder een toelichting op het ingekomen stuk over de af-wikkeling van de VVV. Wat is de stand van zaken?  Wethouder Roelse deelt mee dat er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Het pand in Domburg is verkocht. Er is collectief ontslag aangevraagd. De medewer-kers hebben allemaal een VSO-overeenkomst, de wettelijke vergoeding plus een extra bedrag gekregen. Er werken nog vijf medewerkers voor de Veerse inspira-tiepunten. De inboedel wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan de gemeente ten behoeve van organisaties. De nieuw op te richten Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO) zal waarschijnlijk niet al in januari 2021 operationeel zijn. De provincie zal de werkzaamheden tijdelijk overnemen. De raad zal daar in november 2020 na-der over worden geïnformeerd  De VVV kan - door de verkoop van het pand - voldoen aan haar financiële ver-plichtingen, inclusief de transitieverplichtingen aan medewerkers. 
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De heer Jacobse maakt uit de brief van de Stichting Strandexploitatie op dat er sprake is van frictie tussen de gemeente en de stichting en vraagt om uitleg.  De voorzitter zegt toe dit onderwerp voor de eerstvolgende commissie RO te agenderen.  De heer Wisse vraagt naar de status van het locatiekeuzeonderzoek Kerkweg Westkapelle in het kader van de mfa. Gaat Herrijst verkocht worden?  Wethouder Maas deelt mee dat de gesprekken met de klankbordgroep zijn opge-start. Het onderzoek is nog niet afgerond. Als het dorpshuis ondergebracht kan worden in een mfa, dan wordt opnieuw gekeken naar Herrijst. Herrijst gaat - ge-zien de huidige situatie - niet verkocht worden. Als corona structurele conse-quenties heeft, zullen die worden meegenomen.   
 14 Motie vreemd aan de orde van de dag van de LvK  De heer Van Kervinck vraagt in de motie om de tank in Westkapelle op te knap-pen en te behouden voor de toekomst. De motie is mede ingediend door SGP/ChristenUnie en de VVD.  Wethouder Wisse beaamt dat de tank in slechte staat verkeert en dat de tank cultuurhistorische waarde heeft. De gemeente heeft de tank in bruikleen en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat wordt, onder andere met Bevrijdings-museum Nieuwdorp, opgepakt. Het college zal de raad daarvoor een voorstel voorleggen, inclusief financiële consequenties.  Mevrouw Rijken steunt het voorstel. Ze wil weten of er nog meer van dergelijke zaken zijn in de gemeente. Zij stelt voor om bij het herstel van de tank de Hoge-school Zeeland erbij te betrekken.  Wethouder Wisse vindt dat een goed idee.  De voorzitter constateert dat de motie unaniem wordt aangenomen.   
 15 Sluiting  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun discipline en voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 


