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Besluitenlijst digitale raadsvergadering  

10 februari 2022  datum :10 februari 2022  van :A.W.L. Piersma  doorkiesnr :411  afdeling :Griffie     Griffie   onderwerp : besluitenlijst digitale raadsvergadering 10 februari 2022 registratie code :22B.02231   
Besluitenlijst digitale vergadering gemeenteraad van 10 februari 2022  Aanwezig: Voorzitter: drs. R.J. van der Zwaag Griffier plv.: mr. A.W.L. Piersma  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.W. Maris, J.M.I. Wisse, A.N. te Sligte, A.L. Jacobse en J. Melse. Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P.H.J.L. Meijs, T. Lievense, P. Blom, W.J.M. Rijken en A. van Vliet Fractie DTV de leden: S. Sparreboom en J.A. de Buck Fractie VVD de leden: C.C.W. van den Berge, M. Osté-Aarnoutse en L.V.M. van den Berg. Fractie CDA de leden: L.C. Meijers, J.W. Sanderse en B. van Hese. Fractie HVV: S. van Kervinck.  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse en de plv. gemeentesecretaris.  
01 Opening  
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. Hij constateert dat iedereen aanwezig is behalve de heer Lievense.     

02 Vaststellen agenda  
De voorzitter vermeldt dat op 8 februari agendapunt 12 Voorbereidingsbesluiten is toegevoegd. Van diverse fracties is hierover een reactie ontvangen. Discussie vindt plaats over het agenderen van dit onderwerp. 
De voorzitter constateert dat de heer Lievense digitaal aanwezig is.   Gestemd wordt over het handhaven van de voorliggende agenda. 
Ingestemd wordt met de agenda.   
De raad besluit met 13 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA, VVD 
en DTV) en 6 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie en Hart voor Veere).  
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03 Raadsvoorstel benoeming griffier 
De voorzitter legt het voorstel voor en constateert dat het unaniem is aangenomen. Mevrouw Piersma wordt van harte welkom geheten. Na haar benoeming legt mevrouw Piersma de belofte af. 
De raad besluit unaniem tot  1. Voorstel tot het benoemen van mw. mr. A.W.L. Piersma per 10 februari 2022 tot raadsgriffier van de gemeente Veere.  2. De salariskosten dekken uit het budget Personeel derden (P3)   

04 Spreekrecht voor de burgers  De volgende insprekers hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht: 1. M.b.t. Agendapunt 8 Beleidskader Zon op Land Dhr. J. Wallenburg namens de Coöperatie energie neutraal Koudekerke/Dishoek Voor de inspraakreactie wordt verwezen naar de geluidsopname. Geen vragen zijn gesteld.  2. M.b.t. een onderwerp vreemd aan de agenda Dhr. J.   Mosmans als ondernemer namens zijn zestal winkels. Voor de inspraakreactie en de gestelde vragen wordt verwezen naar de geluidsopname.   
05 Vragenuur  De vragen van de diverse fracties staan in de memo, die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst.  
Fractie PvdA/GroenLinks artikel 33 vragen m.b.t. energiekosten minima 
PvdA/GroenLinks draagt de vragen voor. 
Wethouder Maas beantwoordt de vragen nu gedeeltelijk. Het restant van de vragen volgt zodra er meer nieuws is.  
Fractie PvdA/GroenLinks vragen m.b.t. verplaatsing supermarkt Koudekerke  
PvdA/GroenLinks draagt de vragen voor. 
Wethouder Maas beantwoordt vraag 2. 
Wethouder Wisse beantwoordt de overige vragen.  
Fractie VVD vragen m.b.t. speeltuin Westkapelle De gestelde vragen worden behandeld bij het betreffende agendapunt.  
Fractie HVV vragen over het Zuiderhoofd en de ijzeren toren in Westkapelle 
Wethouder Roelse, de voorzitter en wethouder Wisse beantwoorden de vragen.   

06 Vaststellen ontwerp besluitenlijsten  
6.01 Besluitenlijsten Raad 10 november 2021  De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
6.02 Besluitenlijst Raad 16 december 2021 De besluitenlijst wordt vastgesteld.   

07 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad  



 

 
3 

SGP/ChristenUnie heeft aanmerkingen op nr. 24 Zoetwaterbeleid. In de raadsvergadering van 2020 is de toezegging gedaan. Voor de derde maal is de datum aangepast. Deze staat nu op 28 februari a.s. 
Wethouder Roelse betreurt dat het langer duurt en maakt excuses hiervoor. Op 28 februari 2022 gaat het lukken.   
De voorzitter zegt toe n.a.v. een opmerking van de VVD dat er binnenkort nog een geactualiseerde versie van de Lijst met toezeggingen naar de gemeenteraad komt.  
De voorzitter schorst de vergadering.    

08 RV Beleidskader Zon op Land  
De voorzitter heropent de vergadering en zegt dat de fractie SGP/ChristenUnie het eerst het woord heeft, n.a.v. het via het lot getrokken nummer 3.  
Fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV hebben een amendement ingediend. Het amendement is bij dit agendapunt gevoegd. 
SGP/ChristenUnie  introduceert het amendement en draagt dit voor. 
De voorzitter constateert dat het amendement deel uitmaakt van de beraadslagingen. 1ste termijn 
CDA dient een mondeling amendement in.  
Wethouder Roelse beantwoordt de diverse vragen. 
De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van SGP/ChristenUnie.  
De voorzitter heropent de vergadering.  
2de termijn 
Wethouder Roelse geeft aan geen verdere aanpassingen aan het voorstel te willen doen, omdat het met voldoende waarborgen omkleed is.  
CDA trekt het mondelingen amendement in.  
Wethouder Roelse beantwoordt de gestelde vragen. 
De voorzitter schorst op verzoek van de SGP/ChristenUnie de vergadering.   
De voorzitter heropent de vergadering.  
TOEZEGGING 
Wethouder Roelse zegt toe n.a.v. een verzoek van de SGP/ChristenUnie het beleid te evalueren. Het college evalueert het Beleidskader Zon op Land (vastgesteld in de raad van 10 februari 2022) na 3 jaar óf na 2 onder het beleid gerealiseerde zonneparken en stuurt deze evaluatie ter kennisname naar de gemeenteraad.  
De voorzitter constateert dat het amendement in stand blijft.  
DTV legt een stemverklaring af. De fractie is altijd voor landbouwgrond. De fractie had liever de daken van het Ecoferium benut. Het is nu aan de orde bij inwoners. Steunt de participatie van de inwoners van harte. Wenst dat nu niet te bemoeilijken. 
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Het amendement is verworpen met 10 stemmen tegen (fracties 
PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) en 9 stemmen voor (fracties 
SGP/ChristenUnie, VVD en HVV).  
Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  
De raad besluit met 10 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en 
DTV) en 9 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV) De raad stemt in met:  1. Het beleidskader Zon op Land vaststellen.    



 

 
4 

09 RV Extra krediet Speeltuin Dijk Westkapelle  Het voorstel wordt in twee termijnen behandeld. 
Wethouder Wisse beantwoordt diverse vragen zowel in de eerste als tweede termijn.  
Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  
De raad besluit met 14 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA, VVD, 
HVV en DTV) en 5 stemmen tegen (fractie SGP/ChristenUnie) tot De raad stemt in met:  
1. Krediet van €260.000 beschikbaar stellen voor de realisatie van een nieuwe speeltuin op de dijk in Westkapelle. 
2. De resterende afschrijvingslasten, €100.000 groot, te dekken uit de algemene reserve en de rentelasten uit structureel onvoorzien.    

10. Hamerstukken 
 
10.01 RV Vaststellen Nota bodembeheer en bijbehorende 
bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart  
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot  1. Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart vaststellen.  2. Het college te mandateren voor tussentijdse wijzigingen zoals aanvullende eisen voor bijvoorbeeld nieuwe stoffen en overige kleinschalige wijzigingen.  

 
10.02 RV Raadsvoorstel Aanstellen van de leden van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit voor 2022 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. De leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan te stellen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, voorlopig vastgesteld op 1 juli 2022.  

10.03 RV Verordening Wmo en Jeugd 2022  
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. Instemmen met de Verordening Wmo en Jeugdhulp Veere 2022.   

10.04 RV 3e en 4e begrotingswijziging RUD actualiseren 
vergunningen en ondermijning  
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. Instemmen met de 3e begrotingswijziging RUD 2022 over actualiseren vergunningen en geen zienswijze indienen;  2. Instemmen met de 4e begrotingswijziging RUD 2022 over ondermijning en geen zienswijze indienen;  3. De extra kosten 3e begrotingswijziging m.i.v. 2022 van € 4.492 dekken uit bestaand budget voor de RUD Zeeland  4. De extra jaarlijkse kosten 4e begrotingswijziging m.i.v. 2023 van € 12.100 meenemen in financieel perspectief 2023-2026.  
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10.05 RV Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Zeeland 2022-2025 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. De aangescherpte Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Zeeland 2022–2025 en de daarin per thema benoemde voorstellen vaststellen.   

10.06 RV 5e begrotingswijziging 2022 GR GGD  
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. Instemmen met het verzoek om de benodigde financiering voor het prenataal huisbezoek op te laten nemen in de begroting van GGD Zeeland. 2. De kosten voor Veere dekken vanuit de budgetten GGD en het tekort voor 2024 en 2025 verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.   

10.07 RV Verzoek suppletie uitkering niet gesprongen explosieven 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. Een verzoek om suppletie uitkering in te dienen bij Ministerie van BZK voor een vergoeding in de kosten (21.494, 68% van de gemaakte kosten) van onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven(NGE). 
 

 
10.08 RV Vaststellen verantwoordingsgrens en normenkader 2022 
 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot Wij vragen u om de volgende zaken in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 vast te stellen: 1. Het normenkader voor 2022;  2. De verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten van de gemeente Veere 
inclusief dotaties aan de reserves, zijnde € 2.271.060 (gebaseerd op de begroting 2022); 
3. De rapportagegrens van € 25.000. 

 
10.09 RV Aanwijzingsbesluit commissiegriffier/plv. raadsgriffier 
Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 
De raad besluit unaniem tot 1. De heer M. Gerding per 10 februari te benoemen als plaatsvervangend griffier en commissiegriffier. 

 
De voorzitter schorst de vergadering.  
 
11 Ingekomen stukken  
De voorzitter heropent de vergadering. 
Fractie SGP/ChristenUnie 11.01.19 Brief NSWZ m.b.t. maatregel zwemlessen – opmerking van dhr. Te Sligte.  
SGP/ChristenUnie doet een oproep. 
De voorzitter zegt n.a.v. de oproep dat hij via de griffie de mail hierover zal sturen.  
Fractie PvdA/GroenLinks 
11.01.20 Onderzoeksopzet Rkc Intervence >Ter vergadering (kort). 



 

 
6 Dit onderwerp wordt nader toegelicht.  

11.01.32 Sociale Cliëntenraad Walcheren Advies > Agenderen in Comm. MO. De brief wordt doorverwezen naar de commissie MO.  
11.03.08 Voortgang ontwikkelingen Nehalennia gebied Domburg. >Korte presentatie in Comm. RO. Het is akkoord de korte presentatie in de commissie RO te houden. 
11.03.16  Stand van zaken (bekostiging) Voedselbank Walcheren >Ter vergadering (kort). 
De voorzitter zegt dat de raad op de hoogte gehouden wordt over dit onderwerp.   

12 Voorbereidingsbesluiten 
De voorzitter zegt de drie raadsvoorstellen apart te behandelen. 
 
12.01 RV voorbereidingsbesluit cultuurhistorie. Dit onderwerp wordt in 2 termijnen besproken. 
Wethouder Maas geeft een toelichting. Hij beaamt de fout in het raadsvoorstel waar de fractie VVD op wijst.  
Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  
De raad besluit met 14 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA, VVD, 
HVV en DTV) en 5 stemmen tegen (fractie SGP/ChristenUnie). De raad stemt 
in met: 1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit nemen voor het behoud/bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle panden in de kernen digitaal bekend als NL.IMRO.0717.0164VBCulthVee-VG01. 2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 3. Te bepalen dat het verboden is de cultuurhistorisch waardevolle panden, zoals opgenomen op de op 6 juli 2017 vastgestelde geactualiseerde gemeentelijke inventarisatie, te slopen. 
 
12.02 RV voorbereidingsbesluit boven horeca en detailhandel 
Dit onderwerp wordt in 1 termijn behandeld. 
Wethouder Maas zegt n.a.v. een vraag de pijplijn projecten te respecteren. Hij kan een overzichtje  daarover een keer wisselen.   
Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  
De raad besluit met 13 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA, VVD 
en DTV) en 6 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie en HVV). De raad 
stemt in met: 1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit nemen met betrekking tot het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel in de centrumgebieden van de kernen van de gemeente Veere digitaal bekend als NL.IMRO.0717.0165VBVRHoDeVee-VG02. 2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 3. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de verdieping(en) boven horeca- en detailhandelspanden/vestigingen te wijzigen in verblijfsrecreatie. 4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3 genoemde verbod, als de voorgenomen wijziging van het gebruik: - niet strijdig is/zijn met de afwijkingsregeling van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, of;  - bijdragen aan het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle panden zoals deze door u op 6 juli 2017 zijn opgenomen in de geactualiseerde gemeentelijke inventarisatie. 
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12.03 RV voorbereidingsbesluit woning- en perceelsplitsing Het voorstel wordt in 2 termijnen behandeld. 
Wethouder Maas geeft een toelichting. 
TOEZEGGING 
Wethouder Maas zegt n.a.v. een vraag om een overzichtje van de pijplijn projecten te doen toekomen.   
Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  
De raad besluit met 10 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en 
DTV) en 9 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV). De raad 
stemt in met: 1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit nemen om het onbedoeld toevoegen van woningen in de kernen van de gemeente Veere te voorkomen, digitaal bekend als NL.IMRO.0717.0166VBWonen-VG02. 2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 3. Te bepalen dat het verboden is woningen toe te voegen door bestaande gebouwen te splitsen of kavels te splitsen én hierop één of meer woningen bij te bouwen. 4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3 genoemde verbod, als de toe te voegen woning(en): -niet strijdig is/zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, of;  -bijdragen aan het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals die op 6 juli 2017 zijn opgenomen in de herziene/geactualiseerde gemeentelijke inventarisatie.   

13 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.50  uur.     


