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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 10 december 2020  Aanwezig: Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag Griffier :  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: P Blom, A.M.M. van Haperen T. Lievense, P.H.J.L. Meijs en W.J.M. Rijken.  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 LvK 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 en stelt vast dat alle raadsleden aanwezig zijn.   Raadslid Wisse spreekt een persoonlijk dankwoord uit inzake een situatie in de privésfeer.   
02 Vaststellen agenda  SGP/CHRISTENUNIE dient samen met PvdA/GroenLinks, CDA en LVK een aangepaste versie in van de motie over woningbouw uit de raad van november. Deze wordt behandeld na agendapunt 14.       
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03 Spreekrecht voor de burgers 
 M.b.t. agendapunt 7, Vaststellen parkeerverordeningen: 1. De heer de Kraker, voorzitter VV de Meeuwen in Zoutelande 2. Dhr. P. Barendregt middenstandsvereniging MSV Veere  Inspraak de heer de Kraker: Er zijn geen vragen aan de keer de Kraker  Inspraak Barendregt:  Het CDA vraagt of inspreker voorstander is van het autoluw maken van de kernen. Inspreker weerspreekt dat. De opgedane ervaringen met een autoluw Veere zijn positief. De zorgen hebben betrekking op de tarieven aan de zijkant van de kern. Het CDA had uit de eerdere inspraak de indruk dat men goedkoper parkeren voor mensen van elders wilde. Het gaat inspreker om differentiatie.    
Inspraakbijdragen worden toegevoegd aan het verslag en maken hier 
onderdeel van uit. Ze staan ook gepubliceerd in Notubox. Dit betreft de inspraakbijdragen die door insprekers digitaal of op papier aangeleverd zijn.   

04 Vragenuur  De schriftelijke vragen zijn alle beantwoord.  Wethouder Maas gaat in aanvulling op de schriftelijke antwoorden in op de jeugdzorg in Zeeland, specifiek voor wat betreft Intervence. Het besluit om Intervence vanaf 1 januari niet meer te contracteren, heeft veel losgemaakt. Er zijn zorgen over de toekomst van de zorg door gecertificeerde instellingen. De gezamenlijke zorgwethouders nemen die zorg serieus. De ontvangen informatie onderbouwt wat het college betreft het besluit van de bestuurscommissie, dat nodig is voor stabiele jeugdzorg in Zeeland. De financiële situatie van Intervence en het personeelsverloop en ziekteverzuim zijn aanleiding voor het gevolgde traject en het uiteindelijke besluit Intervence niet meer te contracteren. De gecertificeerde GI-functie blijft evenwel in stand. Het is nu aan de dertien gemeenten, aan Intervence en aan de andere gecertificeerde instellingen om de continuïteit van zorg te borgen en de risico’s te beperken. De wethouder spreekt de hoop uit dat veel medewerkers van Intervence bij een van de andere instellingen gaan werken, mede omwille van de continuïteit. De wethouder belooft zich daarvoor in te zetten. Voor de overdracht wordt Intervence financieel in de gelegenheid gesteld.  Over de brieven van de Jeugdautoriteit en de inspecties merkt de wethouder op dat zij betrokken zijn bij de procesmatige kant van de zaak en uiteindelijk bij de formele goedkeuring van het transitieplan. De gemeenteraden worden de komende tijd intensiever meegenomen in de voortgang. Vragen vanuit de raad: De SGP/CHRISTENUNIE en VVD vragen naar de actuele status van een plan van aanpak.  De PvdA/GroenLinks vraag de raad om dit onderwerp in een besloten commissie in week 50 apart te bespreken.  Wethouder Maas antwoordt dat op 15 december in de dertien colleges besluiten moeten worden genomen over de achtergestelde lening aan Intervence en uitwerking van scenario 3, het maken van het transitieplan. Dat impliceert dat de drie andere gecertificeerde instellingen gaan meewerken aan het transitieplan. Het plan van aanpak is nog niet klaar. In het overleg met de Inspectie en de Jeugdautoriteit op 7 december zijn goede procesafspraken gemaakt. Er worden geen kinderen overgedragen zolang het plan van aanpak niet gereed is.   De voorzitter stelt de raadsfracties voor de behoefte aan een extra commissie per mail te peilen. (noot griffier: er was onvoldoende behoefte voor een extra bijeenkomst) 
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Wethouder Roelse licht de raad in over overleg over voortzetting van het contract van de ondernemersmanager na afloop van diens contract per 1 januari aanstaande. Afgesproken is de raad in de volgende vergadering voor te stellen het contact voor drie jaar te verlengen op basis van een dienstverband voor 20 uur per week. De kosten worden gedeeld door FOV, OBD, Toeristische Impuls en de gemeente.      Vragen vanuit de raad:  De SGP/CHRISTENUNIE vraagt of hiermee nog geen rekening is gehouden in de begroting. De burgemeester antwoordt dat de raad wordt geconsulteerd voor het deel waarvoor dit niet geldt.   

05 Vaststellen ontwerp besluitenlijsten  Deze worden conform vastgesteld.   
06 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad  Voorgesteld wordt: kennis nemen van de lijst van toezeggingen Het CDA vraagt over punt 26 naar het plan van aanpak voor het illegaal gebruik van tweede woningen en illegale recreatieve woningen.   Wethouder Maas zegt toe dat het college dit voor de kerst vaststelt en aan de raad zendt. Het CDA herinnert de wethouder op basis van 28 (Parkeerbeleidsplan) aan de toezegging om naast de halfjaarlijks rapportage ook een evaluatie van dit plan in te lassen.  Wethouder Wisse geeft er de voorkeur aan de rapportage twee keer per jaar in de bestuursrapportage te doen. Volgend jaar gaat het halverwege het jaar over de invoering, eind dat jaar zijn de eerste resultaten van de uitwerking te zien. De raad heeft altijd de mogelijkheid tot bijsturing.   De raad besluit zoals voorgesteld.   
07 Vaststellen diverse parkeerverordeningen  Voorgesteld wordt: 1. De Parkeerverordening Gemeente Veere 2021 vaststellen. 2. De Verordening Parkeerbelastingen Gemeente Veere 2021 vaststellen. 3. Kennis nemen van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Gemeente Veere 2021. 
Eerste termijn:  DTV stemt in met het besluit en wil ook de dagtoeristen belasten middels de parkeergelden. SGP/CHRISTENUNIE vindt dat het betaald parkeren te overhaast wordt ingevoerd. De tarieven zijn veel te hoog. De jaarkaart is slechts voor een zeer hoog tarief te verkrijgen. Parkeren wordt als financiële melkkoe ingezet. Samen met de VVD en LVK dient de fractie diverse amendementen in. De fractie vraagt naar de toegezegde oplossing voor kerken in alle kernen. Aan de visiteapp waren tien tot twaalf gratis bezoeken gekoppeld. In de oplaadbare variant ontbreken die.  Het CDA ziet de opmerkingen en vragen uit de commissie grotendeels terug in de aangepaste voorstellen. Het is een goede zaak dat de visiteapp op basis van tijdregistratie kan worden gebruikt. Waardering wordt uitgesproken voor het zoeken naar maatwerkoplossingen sinds de bespreking in oktober. Een eerder gestelde vraag over de tariefstelling in de aanrijdroute is nog niet beantwoord. Bij aansturingen van het beleid dient de raad te worden betrokken.  
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PvdA/GroenLinks complimenteert de raad voor de constructieve rol die in het debat is gespeeld en voor het samenspel met het college bij de invoering van het beleid. Er is goed samengewerkt met de samenleving. Door nu op details te focussen, zou niet de verwachte doortastendheid worden getoond. Het beleid verdient als instrument om het parkeergedrag langs de kust te reguleren een breed draagvlak.  Aan de fracties van LVK, SGP/CHRISTENUNIE en VVD wordt gevraagd naar de structurele dekking voor de amendementen. Er zijn zorgen over het zoekgedrag en de daarmee samenhangende tariefsinformatie. Gevraagd wordt of 87% van de jaarkaarten wordt verstrekt aan mensen van buiten Veere, of de huidige jaarkaart al tien niet is geïndexeerd en of de dagtoerist van buiten Veere voor € 7,50 netto per jaar op het waterschapsterrein terecht kan. De raad moet tijdig worden geïnformeerd over het beleid en wijzigingen. Dit parkeerbeleid is onderdeel van het grote mobiliteitsvraagstuk. Hoewel niet iedereen enthousiast is over dit beleid, is het gevoel dat veel inwoners prima snappen dat dit nodig is. Niets doen is geen optie.   De VVD geeft aan dat het college het huiswerk uit de raad en van de inspraak grotendeels goed heeft opgepakt. Hierbij is de vrees over de invoering voor een groot deel weggenomen. De VVD houdt het college aan de toezeggingen, gaat ervan uit dat problemen worden opgelost en dat bevoegdheden worden gebruikt ten dienste van de inwoners en ondernemers. Dit door vergunningverstrekking aan medewerkers die in de gemeente werken. Dat de VVD toch teleurgesteld is, valt te verklaren door de invulling van de overdreven dure en beperkt inzetbare jaarkaart. Ook hadden de inwoners en de bezoekers met een smallere beurs niet hoeven opdraaien voor het betaald parkeren. Schuldhulpmaatjes ondersteunt dit standpunt. Er wordt echter gekozen voor geld binnenhalen, niet alleen van de dagtoerist maar van iedereen om de risicovolle begroting dekkend te houden. De VVD kan leven met parkeerbelasting als middel om de dagtoerist te laten meebetalen. Met de te hoge tarieven echter schaadt de goede naam van gastvrije gemeente. Dit dupeert inwoners, ondernemers en uiteindelijk de gemeente.  De VVD dient drie amendementen in: - Voor de DE-vergunning (jaarkaart) in de parkeerverordening het tarief te 

wijzigen in € 70 en de geldigheid te wijzigen in alle terreinen.  - De venstertijd wijzigen in ‘van 9.00 tot 19.00 uur’.  - De tarieven wijzingen in € 4,50 (tariefzone A),  € 2, 75 (tariefzone B), € 2,50 
(tariefzone C), € 2.00 (tariefzone D), € 1,75 (tariefzone E) en de 
vergunningshouderszone Zoutelande op € 43,75 stellen. De dagkaarten op alle terreinen zijn gelijk aan vijfmaal het uurtarief.  Een interruptie van het CDA dat van de jaarkaarthouders bijna 90% van buiten Veere komt en een goedkopere kaart inwoners nauwelijks iets oplevert, doet de VVD niet van standpunt veranderen: een jaarkaart alleen voor de eigen inwoner mag helaas niet. Dat is echter geen reden de jaarkaart duurder te maken.  LVK vraagt of het voorgenomen betaald parkeren bij terrein Schuttershof in Domburg al met de beheerder is gecommuniceerd. Ook naar het tarief is LVK benieuwd. De vraag is of de parkeerterreinen bij het voetbalveld in Domburg gratis blijven.  Gevraagd wordt of in relatie tot de uit te rollen app is geleerd van de fouten met het parkeerverwijssysteem. LVK constateert dat de tarieven een gat in de begroting dichten dat is ontstaan door grote uitgaven aan maatschappelijk vastgoed. Mensen met een smalle beurs kunnen straks moeilijk goedkoop parkeren aan de Veerse kust. Welk advies heeft het college voor mensen met een smalle beurs? LVK vindt het lastig te verdedigen dat de toerist volledig moet meebetalen aan de maatschappelijke voorzieningen in Veere. De inkomsten uit toerisme dragen mede de maatschappelijke gebouwen, anderzijds wordt de toerist afgeschrikt. De fractie vraagt duidelijkheid over de beschikbaarheid van het terrein aan de Nijverheidsweg in Domburg. De K+R zal een afzetplek worden voor passagiers en strandspullen, waarna de chauffeur een goedkopere plek gaat zoeken. De fractie vraagt om een update over de aandachtspunten van de Dorpsraad en de ondernemersvereniging inzake Zoutelande. 

Beantwoording college in Eerste termijn: Wethouder Wisse beantwoordt de vragen en opmerkingen. 
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Veere voert parkeerbeleid in om de dagtoerist te laten meebetalen aan de voorzieningen. Dit houdt de gemeente financieel gezond.  Ten tweede wil Veere de leefbaarheid in de kernen verbeteren, waar de parkeerdruk en de autodruk toeneemt. Ten derde wordt in Veere een uniform beleid nagestreefd. Er wordt rekening gehouden met kerken, sportverenigingen, supermarkten en dorps- en stadsraden. Al ziet het college dit als een uitgebalanceerd plan, is er begrip voor dat veel mensen hier tegenaan hikken. Liever houdt men alles gratis of goedkoop. Parkeerterreinen, strandopgangen, toiletten, douches en andere voorzieningen kosten echter geld. Hiervoor dienen de gebruikers mee te betalen.   De SGP/CHRISTENUNIE interrumpeert dat genoemde faciliteiten er al jaren zijn. Ze gaan niet twee keer zoveel kosten, maar de inkomsten worden wel verdubbeld.  Wethouder Wisse reageert dat de voorzieningen tot op heden zijn betaald uit de algemene middelen. In opdracht van de raad heeft het college bekeken hoe de dagtoerist kan meebetalen. Daarnaast is versterking van de leefbaarheid een argument om tot dit parkeerbeleid te komen.  Het amendement van SGP/CHRISTENUNIE, LvK en VVD is in zoverre ongebruikelijk 
dat de dekking niet wordt aangegeven. De lagere tarieven kosten zo’n € 700.000. De 
goedkopere jaarkaart voor alle terreinen levert een gat van minimaal € 1.500.000 in de begroting op en zal zeker niet leiden tot een autoluw Veere. De fractie stort Veere hiermee in een financiële afgrond. De SGP/CHRISTENUNIE stelt bij interruptie dat de wethouder deze berekeningen zelf niet onderbouwt. Voor hij de raad om dekking vraagt, moet de wethouder eerst zelf met de meermaals gevraagde gegevens komen. Pas dan kan de raad mee rekenen.  De PvdA merkt op dat er diverse grote kostenposten zijn waarvoor de gemeente gesteld staat. Ook zonder de details van het college kan de SGP/CHRISTENUNIE een som maken.   Wethouder Wisse reageert dat hij voor de amendementen in ieder geval een dekking vraagt.  De SGP interrumpeert dat de wethouder twee maanden geleden en ook enkele keren daarna nog persoonlijk is gevraagd om een overzicht van parkeerterreinen en tarieven en de verwachte parkeeruren per terrein. Als dat was geleverd, zou een ander amendement zijn ingediend. Door die informatie niet te leveren, heeft het college de raad de mogelijkheid ontnomen amendementen te onderbouwen en de wethouder te controleren.  DTV wijst op het belang van vertrouwen in het college.   Wethouder Wisse geeft aan dat hij niet om een onderbouwing vraagt, maar om een dekking of om een lijst van investeringen die kan worden geschrapt. Dit komt hem op het verwijt van demagogie te staan.  De VVD erkent dat het terecht is dat de dagtoerist meebetaalt. Het tarief is echter te hoog. Ook de VVD vraagt de wethouder om de cijfers.  Wethouder Wisse vervolgt zijn beantwoording. Op de vraag ten aanzien van de tariefstelling wordt gemeld dat via bebording duidelijk wordt gemaakt welk tarief waar gaat gelden. Dit is met stads- en dorpsraden reeds besproken. Uitgangspunt is: hoe dichter bij de kust, hoe hoger de tarieven. Dit is niet alleen een manier om geld binnen te halen, maar ook om de kernen autoluw te maken. Bijsturen kan bij de evaluatie in de bestuursrapportage.  De jaarkaarten gaan inderdaad grotendeels naar mensen buiten de gemeente Veere.  
Aan Stichting Strandexploitatie wordt circa € 1.200.000 per jaar uitgegeven. Dat is  
€ 60 per inwoner.  De situatie rondom kerken behoort tot het maatwerk. Gratis bezoeken zijn vervallen in ruil voor een variabele tariefstelling per minuut. Ook dit is maatwerk. Met de uitbater van Schuttershof gaat de gemeente in gesprek. Bij het voetbalveld blijft parkeren gratis. Van het parkeerverwijssysteem is lering getrokken. De verwijzingen naar het Jan Tooropplein de Van Voorthuijzenstraat vervallen. Over de K+R zal wordt met de ondernemersvereniging en de stadsraad het gesprek 
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aangegaan. Het college denkt dat de K+R, een wens van de stadsraad, een 
aantrekkend effect kan hebben. Het schrappen van MFA’s is niet voldoende. Voor mensen met de kleine beurs en mensen die slecht ter been zijn, bestaan regelingen. In individuele gevallen zou maatwerk mogelijk zijn.   
Tweede termijn:   SGP/CHRISTENUNIE heeft in de commissie gevraagd om een uniforme oplossing voor alle kerken tijdens de diensten, aantallen in overleg met de kerk. Dit is in de commissie toegezegd, de wethouder komt echter met lokaal maatwerk.   De gratis bezoeken die zijn geschrapt, zijn opnieuw een lastenverzwaring voor de inwoners. De veronderstelling dat dorps- en stadsraden niet hebben ingesproken omdat ze tevreden zijn, lijkt de SGP onjuist: er zijn signalen dat zij het beu zijn dat hun verhalen geen resultaat opleveren en daarom zijn gestopt zich te roeren.  Doordat gratis parkeerplaatsen verdwijnen, zal de behoefte aan jaarkaarten onder eigen inwoners toenemen. Zij worden dan dus ook door het hoge tarief gedupeerd.  PvdA/GroenLinks sluit zich bij de wethouder aan dat fracties dekking voor amendementen moeten aanleveren. De fractie bestrijdt dat de investeringen in maatschappelijk vastgoed zorgen voor een enorm gat in de begroting. Het is de bedoeling dat de gemeente richting geeft aan het parkeergedrag. Als fietsen wordt gestimuleerd, zal dat de leefbaarheid ten goede komen, juist ook voor de lokale recreant. Voor wie de fiets niet kan pakken, bestaat maatwerk.  De VVD wilde de jaarkaart in beginsel voor de eigen inwoner instellen. Vanwege het beperkte gebruik door de eigen inwoners heeft een aantal fracties bepaald dat dit 
niet nodig is. Aan de collega’s wordt gevraagd of zij de tarieven willen verlagen als het lokaal gebruik toeneemt.  De wethouder wordt gevraagd of hij minderbedeelden die daadwerkelijk in financiële problemen komen door de tariefstijgingen maatwerk kan toezeggen: mensen die het strand als gratis vakantiebesteding hadden, moeten fors gaan betalen.  Veere wordt financieel steeds afhankelijker van de toerist en moet deze dus ter wille blijven. Per saldo is sprake van een lastenverhoging die vandaag een raadsmeerderheid behaalt. Het is te hopen dat de dagtoerist blijft komen.  Het CDA wijst wat dit laatste betreft op cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme dat juist een vergroting van de toeristenstroom voorspelt en wijst op het afnemend draagvlak voor toerisme onder de lokale bevolking. Als toeristen bijdragen aan de leefbaarheid van kernen, vergroten zij dit draagvlak weer.  De VVD stelt dat groei van toerisme niet hetzelfde is als ontmoedigen van het toerisme. De genoemde groeicijfers zijn gebaseerd op de huidige omstandigheden. Uit de toon van de wethouder spreekt dat Veere geen toeristen wil.  PvdA/GroenLinks kan zich voorstellen dat juist een teveel aan toeristen afschrikt.  LVK noemt de Randstedelijke tarieven absurd voor Veere. Dat mensen met een smalle beurs zelf het college gaan aanschrijven, komt op LVK niet realistisch over. Los van schaamte is twijfelachtig dat men ervoor kiest zich tot het college te wenden.  
Beantwoording college in Tweede termijn: Wethouder Wisse geeft over de kernen aan dat een uitvoeringsbesluit naar de raad komt zodra dit in andere kernen aan de orde is. Lopende het jaar zijn tussentijdse oplossingen mogelijk. Er is goed overleg over maatwerk.  De SGP streeft naar duidelijkheid en uniformiteit. Dit voorkomt onnodig werk.   Wethouder Wisse stelt dat de betaling per minuut in plaats van een aantal gratis 
bezoeken niet per definitie tot een lastenverzwaring leidt. De SGP zet ‘gratis’ 
tegenover ‘betaald’. De wethouder stelt dat echter dat er cumulatief een groot voordeel is.  Als de jaarkaarten overal toepasbaar zijn, is dat voor de gemeente vele malen duurder. Dat willen de inwoners en de stadsraden niet. De hogere tarieven zijn bedoeld om te sturen. Over de amendementen wijst de wethouder op een gesprek met de fractievoorzitter van de SGP/CHRISTENUNIE waarin hij heeft aangegeven dat tegenover prijsverlaging op de ene locatie een stijging op de andere moet staan. Dat argument 
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wordt in de amendementen gemist. Zonder alternatieve inkomsten zijn dit onverantwoorde amendementen. De VVD stelt dat het niet alles of niets is: tegenover minder inkomsten kunnen ook minder uitgaven kunnen staan. Omdat de wethouder niets over de exploitatie heeft willen zeggen, moest men de amendementen opstellen zonder kennis hiervan.   Wethouder Wisse stelt dat het college in opdracht van de raad het parkeerbeleidsplan heeft vormgegeven binnen de door de raad bij de begroting vastgestelde doelen. Ook al heeft de VVD daar tegen gestemd, zijn dat nu wel de uitgangspunten. Daarbinnen wordt maximaal maatwerk geleverd.   De VVD heeft bij herhaling gevraagd of open geparticipeerd zou worden. Dat zou het geval zijn, maar nu moet de conclusie zijn dat dit niet zo is.   Wethouder Wisse heeft de participatie gezien als maatwerk. Dat is iets anders dan drie voorstellen op tafel leggen zonder dekking. Zolang die dekking er niet is, moeten de amendementen met klem worden ontraden.  Een jaarkaart zonder beperkingen is volgens de wethouder absurd en draagt niet bij aan de mogelijkheden tot sturing.   LvK vindt het logisch dat mensen die nu op de Nijverheidsweg staan, in de toekomst naar elders moeten. De vraag aan de wethouder was wanneer dit gebeurt.   Wethouder Wisse weet dat nu niet, maar geeft aan dat zal worden gecommuniceerd wanneer parkeren niet meer mogelijk is vanwege de bouwactiviteiten.   Wethouder Maas acht het onwaarschijnlijk dat hier voor de zomer wordt gebouwd, maar houdt belanghebbenden en de raad op de hoogte.  LvK wijst erop dat het vrijlaten van de locatie leidt tot ondermijning van het parkeerbeleid.  Wethouder Wisse beantwoordt dit schriftelijk.   
Stemming:  Amendement LvK, SGP/CHRISTENUNIE, VVD inzake parkeertarieven: Verworpen met 9 stemmen voor en 10 (CDA, PvdA/GroenLinks, DTV) tegen.  
 Amendement LvK, SGP/CHRISTENUNIE, VVD inzake TE-vergunning:  Verworpen met 9 stemmen voor en 10 (CDA, PvdA/GroenLinks, DTV) tegen.     Amendement LvK, SGP/CHRISTENUNIE, VVD inzake venstertijden:  Verworpen met 9 stemmen voor en 10 (CDA, PvdA/GroenLinks, DTV) tegen. 
 
Raadsvoorstel: Aangenomen met 10 stemmen voor en 9 stemmen (LvK, SGP/CHRISTENUNIE, VVD) tegen.    

08 Wijzigingsbesluit huisvestingsverordening 2e woningen  Voorgesteld wordt: 1. Het wijzigingsbesluit Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 vast te stellen en daarmee de huisvestingsverordening tweede woningen 2019 te wijzigen (Bijlage 1) 2. De bijbehorende kaartjes waarop per kern het werkingsgebied staat aangegeven vast te stellen (bijlage 2) 3. Het Zienswijzenrapport vast te stellen (bijlage 4) 
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Wethouder Maas geeft vooraf aan dat in de commissie een vraag van het CDA over de Huisvestingsverordening niet is beantwoord. De onduidelijkheid waaraan is gerefereerd, had betrekking op het recreatief verhuren van tweede woningen. De oude gemeenten (voor de herindeling van 1997) gingen verschillend om met het recreatief verhuren van tweede woningen. Een woning met de bestemming woondoeleinden mag niet recreatief worden verhuurd. Op bestuurlijke toezeggingen uit het verleden wordt nog teruggekomen.   De heer Maris onttrekt zich aan de beraadslagingen bij dit agendapunt  DTV steunt dit voorstel. Alle woningen in de gemeente Veere verdienen een dergelijke bescherming, ook die in het buitengebied. Wie wil recreëren, kan een woning huren van een lokale ondernemer. SGP/CHRISTENUNIE voorspelt dat door uitbreiding van het werkingsgebied het gebruik van tweede woningen zal krimpen. Dit zal de leefbaarheid in de kernen ten goede komen. De mogelijkheden voor horeca en detailhandel zijn onverantwoord. De overgangsregeling heeft de steun van de fractie. De vraag is hoeveel woningen daadwerkelijk vrijkomen. Bij het opnieuw vaststellen van de huisvestingsverordening over vier jaar hoort een gedegen evaluatie.  Over een lange periode worden mondjesmaat woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Een heel kleine stap om de leefbaarheid te bevorderen. Dit moet sneller door op korte termijn levensloopbestendig te bouwen in alle kernen.  Het CDA is blij met uitbreiding van het werkingsgebied tot in de centra. In de kernen is veel draagvlak. Waardering voor de overgangsregeling.  PvdA/GroenLinks stemt in. De wens dat alle woningen in de kernen beschikbaar zijn voor permanente bewoning leeft breed. Door deze maatregelen komen op termijn woningen vrij voor starters en jonge ondernemers.  De VVD is blij dat de brede wens van de raad en de samenleving is gehonoreerd.  Een goede zaak dat voor horeca en detailhandel niets verandert. Dat de situatie in woonpanden boven horeca en recreatie ongewijzigd blijft, kan een enorm verschil maken. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid in de kern. De overgangsregeling past bij een betrouwbare overheid. Graag een toezegging over de monitoring in het buitengebied met het oog op een nieuwe huisvestingsverordening. LvK stemt in met het voorstel.   Wethouder Maas dankt de fracties voor de steun.  Het buitengebied kan in de aanloop naar herziening van de huisvestingsverordening in 2023 worden besproken. Monitoring in het buitengebied zal in de praktijk lastig zijn. Wat de gemeente kan bijhouden, wordt bijgehouden. Met fluctuaties wordt evenwel rekening gehouden.  Evaluatie gaat zeker plaatsvinden. Omwille van de leefbaarheid wordt de handhaving geïntensiveerd.   
Tweede termijn: DTV wil, ondanks de fluctuaties, dat de regels in het buitengebied even strikt worden nageleefd als in de centra.  De VVD zou minimaal een nulmeting en een latere herhaling willen zien.  
Beantwoording college in tweede termijn:  Wethouder Maas kent de wens zoals DTV die verwoordt, maar een en ander moet wel (juridisch) mogelijk zijn.  Een nulmeting en een later vergelijk zijn mogelijk.  Besluit: Voorstel unaniem aangenomen   

09 Evaluatie Duurzaamheidsplan 2017-2020  Voorgesteld wordt: 
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1. Kennis nemen van de evaluatie van het Duurzaamheidsplan 2. Het Duurzaamheidsplan 2017-2020 verlengen tot het vaststellen van de Omgevingsvisie, met een maximum van 2 jaar DTV vraagt of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap. Graag wordt de fractie bijgepraat over de vorderingen.  SGP/CHRISTENUNIE wil het Duurzaamheidsplan loskoppelen van de Omgevingsvisie. De in de evaluatie (p.2) gedane suggestie dat de landbouw een veroorzaker is van de slechte waterkwaliteit wordt niet onderbouwd. Gaarne onderbouwen of verwijderen.  Het CDA is voorstander van de verlenging met twee jaar. Koppeling aan de Omgevingsvisie is voor nu goed. Het is raadzaam in de gaten te houden of dit wel twee jaar moet blijven. Graag een wat meer concrete aanpak. Wat de waterkwaliteit betreft, had meer naar de Veerse situatie gekeken kunnen worden. De kwaliteit wordt vanuit het waterschap helemaal niet als zo slecht beschouwd.  PvdA/GroenLinks herkent zich in de doelstellingen en voornemens. De suggestie dat de waterkwaliteit op Walcheren op orde is, dient goed onderbouwd te worden. Het is aannemelijk dat een deel van de aanwezige stoffen van de landbouw afkomstig is. De waterkwaliteit is in heel Nederland niet op orde. Volledige steun voor een nulmeting voorafgaand aan te nemen maatregelen.  Dat aanpak van de openbare ruimte in 2021 is een jaar later dan in de Veerse Visie uit februari 2020 was aangekondigd. De fractie wil de garantie dat die belofte komend jaar wél wordt ingelost. De VVD wil onderbouwd zien dat de slechte waterkwaliteit aan de landbouw is te wijten. De PvdA benadrukt dat niemand als enige schuldige wordt aangewezen. Van meststoffen kan evenwel worden aangenomen dat de landbouw hier een rol in heeft. De VVD wil desondanks onderbouwingen zien.  Het aan duurzaamheid bestede geld dient met een zo hoog mogelijk rendement te 
worden ingezet. De vraag is of een nulmeting voor Veere zo’n investering is.  LvK vindt het jammer dat de totale visie op mobiliteit er pas in 2022 is. De indruk bestaat dat het onderwerp wat wordt weggeschoven. Graag inzicht in het onderzoek 
naar deelauto’s. Gaat het college ervoor zorgen dat diverse parkeerverwijssystemen nu wel goed gaan werken? Er zijn nog steeds signalen dat dit niet naar behoren werkt. Van het project Duurzaam Strand wacht de raad nog op de resultaten. Veel bedrijven zijn bezig met verduurzaming, maar hoeveel weet de gemeente niet. Los van de vraag waarom niet, is men benieuwd hoe de gemeente verduurzaming stimuleert. LvK  is benieuwd wanneer de raad een evaluatie tegemoet kan zien.  
Beantwoording in eerste termijn: Wethouder Roelse geeft aan dat met Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap wordt samengewerkt en overlegd.  Het college gaat ervan uit dat het Duurzaamheidsplan binnen twee jaar klaar is.  Rendement is inderdaad een uitgangspunt. In 2021 kan de raad input geven op het programma Duurzaamheid.  Wat mobiliteit betreft, is een haalbaar geacht jaartal gekozen. Met deelauto’s is een initiatief Koudekerke opgestart. Aanvragen worden op de merites beoordeeld door het college. Met de parkeerverwijzing is men goed aan de slag.  Aan Duurzaam Strand wordt gewerkt.  Verduurzaming van bedrijven wordt waar mogelijk gestimuleerd. Ondernemers krijgen steun van RVO, die veel subsidieregelingen voor ondernemers kent.   Over de waterkwaliteit is navraag gedaan bij het waterschap. Over de waterkwaliteit in de gemeente is nog geen eenduidig oordeel te geven. Diverse factoren hebben daar invloed op, waaronder de landbouw. Wel is duidelijk dat er in ecologisch opzicht nog een flinke vooruitgang moet worden geboekt om de landelijke doelen te halen.  Het CDA noemt de formulering in de evaluatie, waar alleen de landbouw wordt genoemd, tegen deze achtergrond wat prematuur. Het CDA leest niets over rioolwater overstorten, niets over de huishoudelijke belasting door chemische stoffen. Het lijkt of één specifieke sector aan de schandpaal wordt genageld. Dit zonder nadere onderbouwing.  Wethouder Roelse geeft aan dat het gemeentebestuur navraag heeft gedaan en daar dit resultaat door heeft gekregen.  
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 De VVD sluit zich aan bij de partijen die willen dat niet alleen de landbouw de zwartepiet krijgt toegeschoven.   De SGP/CHRISTENUNIE geeft aan dat de raad met in diverse fracties wel een agrarisch lid dit niet kan overnemen. De zin moet worden veranderd.   Wethouder Roelse reageert dat de tekst reeds is aangepast. Er staat bij vermeld dat de informatie afkomstig is van dé specialist, waterschap Scheldestromen. Wie daar aan twijfelt, kan contact opnemen met het waterschap.   PvdA/GroenLinks leest dat er een probleem is met de waterkwaliteit en dat de landbouw daar een bijdrage aan levert. Nergens wordt de landbouw aan de schandpaal genageld.   Wethouder Roelse beantwoordt de vraag van LVK over 2021 bevestigend.   
Tweede termijn: DTV wijst erop dat veel chloriden niet door de boeren, maar door de natuur zelf worden geproduceerd.  SGP/CHRISTENUNIE blijft erbij dat de bewuste zin moet worden aangepast. De keuze is tussen een heel rijtje noemen of geen enkele specifiek benoemen.  Het CDA sluit zich aan bij de voorgestelde tekstwijziging.  PvdA/GroenLinks legt zich neer bij de tekstwijziging, al blijft de zin volgens de fractie waar.  De VVD vindt het onterecht dat slechts één partij wordt genoemd. LvK zou voor de bijeenkomst over duurzame mobiliteit meer onderbouwing willen 
dan ‘er is zomaar een datum geprikt’.  Wat de deelauto betreft, gaat het de fractie om de onderzoeksresultaten.  Het antwoord op de vraag over het parkeerverwijssysteem is niet bevredigend, dus graag een beter antwoord in tweede termijn. De vraag over Duurzaam Strand is nog niet beantwoord.  De gemeente stimuleert duurzaam ondernemen. Aangegeven is nog niet hóe dat gebeurt.    
Beantwoording in tweede termijn. 
De voorzitter geeft aan dat data voor RIB’s niet ‘zomaar’ worden geprikt, maar in het presidium door de gezamenlijke fractievoorzitters worden bepaald.   Wethouder Roelse geeft aan dat aan duurzaamheid op de stranden hard wordt gewerkt.  De gemeente brengt het duurzaam ondernemen via diverse kanalen bij de ondernemers onder de aandacht. Daar moet het geld vandaan komen.   Wethouder Roelse toont inzake de waterkwaliteit begrip voor de geuite gevoelens. De deskundigen geven de feiten op deze manier door. De tekst weghalen, is mogelijk, maar het feit blijft bestaan. De wethouder gaat ervan uit dat het waterschap met onderbouwde gegevens komt, feiten derhalve.   De voorzitter stelt na overleg met de griffier voor de tekst te wijzigen in  
“De waterkwaliteit wordt door verschillende oorzaken beïnvloed.”   PvdA/GroenLinks zal tegen een dergelijk amendement stemmen.   Nadat diverse suggesties tegenstand ondervinden, besluit de voorzitter tot stemming per fractie over het tekstvoorstel voor Evaluatie (p.2) van SGP/CHRISTENUNIE:  De waterkwaliteit wordt door verschillende oorzaken beïnvloed.   CDA, SGP/CHRISTENUNIE, VVD, DTV en LvK stemmen voor deze aanpassing.  PvdA/GroenLinks stemt tegen.   
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Het mondeling amendement is met 13 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.   Besluit: Het geamendeerde agendapunt wordt unaniem aangenomen.    

10 2e begrotingswijziging 2020 Orionis  Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2020 Orionis Walcheren en een positieve zienswijze te geven aan het algemeen bestuur van Orionis 
2. Het positieve saldo van € 40.808 toe te voegen aan 'eenmalig onvoorzien 2020'. SGP/CHRISTENUNIE vraagt de wethouder om een update van de stand van zaken.   Wethouder Maas meldt dat wordt gewerkt aan een 1e begrotingswijziging 2021 
waarin de taakstelling van € 244.000 moet zijn verwerkt. De raad wordt via een thema-avond betrokken. Streven is de begroting 2022 voor de zomer af te ronden.   Besluit: voorstel unaniem aangenomen.     

11 Belastingverordeningen (2) en 1e begrotingswijziging 2021  Voorgesteld wordt vast te stellen: - de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2021 - de verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021  - de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021 - de 1e begrotingswijziging 2021.  PvdA/GroenLinks vraagt hoe de mogelijkheid voor een extra Gft-container wordt gecommuniceerd.  Het CDA merkt op dat het scheidingsgedrag van burgers mede afhangt van de wijze waarop de gemeente dit stimuleert. Trek lering uit de ervaringen van andere gemeenten en zet daar vol op in.  De VVD geeft aan tegen deze verordening te stemmen. LvK stemt eveneens tegen de verordening. De fractie merkt op dat de opmerking over de begrotingsmanager in de 1e begrotingswijziging had moeten staan. SGP/CHRISTENUNIE is tegen het voorstel.  Wethouder Wisse gaat na hoe over de extra container wordt gecommuniceerd.  De wethouder erkent dat het gedrag van de burger mede door de gemeente wordt gestimuleerd. Inzake de ondernemersmanager krijgt LVK gelijk. Het besluit inzake de manager is in B en W van 8 december behandeld, dit voorstel dateert van 1 december. Een en ander wordt dus in de eerstvolgende raad voorgelegd.  Besluit: Het voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 8 stemmen (SGP/CHRISTENUNIE, LvK, VVD) tegen.   
12 Slotwijziging begroting 2020  Voorgesteld wordt: 1. De begrotingswijzigingen 7 t/m 9 vast te stellen.  2. In te stemmen met het overhevelen van budgetten naar 2021 voor een 

bedrag van € 3.573.000. 3. Het tekort van deze slotwijziging ad € 1.651.061 als volgt te dekken: - €  1.601.061 uit de algemene reserve - €      25.000 uit de reserve grondbedrijf - €      25.000 uit de reserve leefbaarheid 
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4. In te stemmen met het in- en bijstellen van noodzakelijke voorzieningen. 5. In te stemmen met het aanpassen van enkele investeringskredieten   Het CDA heeft moeite met het stuk. De doorgeschoven projecten roepen enkele vragen op: - Waarom wordt ruim € 3.000.000 doorgeschoven naar volgend jaar? Hierbij wordt onder meer aan nut en noodzaak betwijfeld. - Hoe is de afboeking van  € 1.6000.000 te verklaren en hoe is te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt? 

De VVD heeft moeite met het onttrekken van  € 1.600.000 aan de algemene reserve. Voor de hiermee gemaakte kosten is al enkele jaren gewaarschuwd. Het tekort van  
€ 650.000 op de Fort den Haakweg is in krap een halfjaar ontstaan. De onderbouwing is te summier.   Wethouder Wisse kan de doorgeschoven budgetten uitleggen. Werkzaamheden die in een jaar zijn gepland, stoppen niet altijd op oudjaarsdag.  Wat toeristische impuls en wegbeheer betreft, is het aan de raad om aan te geven dat er niet moet worden doorgeschoven. Wat de toeristische impuls betreft wordt gewezen op de effecten van corona op de bedrijfsvoering en planontwikkeling. Dat heeft het college ertoe gebracht dit bedrag door te schuiven.  Het wegbeheer is nodig. Als het komend jaar niet lukt die werkzaamheden ten uitvoer te brengen, kan dat onderwerp van gesprek zijn bij de Kadernota.  Dat plannen zoals die in Veere niet tot ontwikkeling zijn gekomen, noopt tot een kritische blik op het voortdurend plannen onderzoeken.  
Beantwoording college:  Wethouder Roelse geeft aan dat ook het college verbaasd was over de omvang van het tekort bij de Fort den Haakweg. De prognose van de kosten is in oktober gemaakt. Pas medio november was de volle omvang duidelijk. Het college heeft de aansturing van het project versterkt en is een onderzoek gestart naar aard en oorzaken van het tekort. In januari kan de raad een nadere analyse verwachten.   Besluit: Voorstel unaniem aangenomen.   

13 Hamerstukken   
13.01 Project sturen met Inzicht  Voorgesteld wordt: 1. rapportage 2020 1 voor kennisgeving aannemen 2. de kaders voor rapportage vaststellen   
13.02 Actualiseren verordening behandeling bezwaarschriften Veere  Voorgesteld wordt: 1. Vast te stellen de Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2021. 2. In te trekken de Verordening behandeling bezwaarschriften Veere 2007.   
13.03 Vaststellen APV Veere 2021  Voorgesteld wordt: 1. voorstellen de Algemene plaatselijke verordening Veere 2020 in te trekken; 2. voorstellen de Algemene plaatselijke verordening Veere 2021 vast te stellen   
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13.04 Bekrachtigen geheimhouding op basis van art. 25 lid 3 van de 
gemeentewet  Voorgesteld wordt: Bekrachtigen geheimhouding op basis van art. 25 lid 3 van de gemeentewet.      
13.05 3e begrotingswijziging 2020 GGD  Voorgesteld wordt: 1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2020 GGD Zeeland. 2. Instemmen met de begrotingswijziging 2020 nr. 3A GR GGD Zeeland. 3. Instemmen met de begrotingswijziging 2020 nr. 3B Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 4. Het Veerse saldo van deze begrotingswijziging toevoegen aan de Algemene Reserve.   
13.06 Actualiseren Verordening rekenkamerfunctie  Voorgesteld wordt: 1. Vaststellen de Verordening op de rekenkamerfunctie Veere 2021 2. Intrekken de Verordening op de rekenkamerfunctie Veere 2005.   
13.07 Bekrachtigen geheimhouding voorbereidingsbesluiten  Voorgesteld wordt: Geheimhouding voorbereidingsbesluiten op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen. Besluit: Hamerstukken unaniem aangenomen   
14 Ingekomen stukken  Voorgesteld wordt: In te stemmen met de voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken. De voorzitter verwoordt dat het onderwerp ‘versterking griffie’ met instemming van de raad wordt besproken in het presidium.  PG Actueel november 2020 wordt geagendeerd in de commissie MO in januari. Op de vraag van SGP/CHRISTENUNIE naar de extra bijdrage van Veere voor Olaz waarvoor geen dekking is vermeld, geeft wethouder Roelse aan dat dit in de volgende begrotingswijziging gebeurt. Het tekort houdt verband met coronamaatregelen.  De voorzitter erkent dat die informatie volledigheidshalve in het stuk had moeten staan. De voorzitter verwoordt dat het onderwerp VVV wordt besproken in commissie MO. De maatregelen abonnementstarief WMO worden geagendeerd voor commissiebehandeling.      PvdA/GroenLinks vraagt aandacht voor correcte naamsvermelding, zoals in de concept-besluitenlijst RO 23-11-2020. (noot griffier: is verwerkt)       
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14a Toegevoegd: Aangepaste motie Woningbouw  Voorgesteld wordt: In te stemmen met de voorgestelde motie. SGP/CHRISTENUNIE verwoordt het met PvdA/GroenLinks, LvK en CDA ingediende voorstel.  Na de in de begrotingsvergadering ingediende motie volgde een RIB waarin niet alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord.  De motie is derhalve aangepast.   
…verzoekt het college  - inzichtelijk te maken in een eenvoudig overzicht wat volgens de woningbouwafspraken gebouwd mag worden en waar en wanneer dit per kern is gepland.  - Een uitvoeringsagenda uit te werken hoeveel woningen voor 2021 en verder per kern kunnen worden gerealiseerd.  - De uitkomst hiervan uiterlijk 31 maart 2021 voor te leggen aan de raad.  - Inzichtelijk te maken op welke wijze de huidige te lage ambtelijke RO-capaciteit op peil kan worden gebracht zodat opgelopen achterstanden kunnen worden weggewerkt en het geplande woningbouwprogramma kan worden uitgevoerd.  - Proactief in contact te treden met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars/ ondernemers te zoeken naar mogelijkheden voor woningbouwinbreidingslocaties en de raad daarvan per kwartaal op de hoogte te houden.  
Reactie college:  Wethouder Maas beschouwt de motie als een steun in de rug.   
1e termijn raad:  De VVD en DTV steunen de niet door hen ondertekende motie.  Besluit: De motie wordt unaniem aangenomen.   

15 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur met dank aan alle raadleden, ambtenaren, inhuurkrachten, mantelzorgers. Hij wenst iedereen goede feestdagen toe.   


