
 

 

 

Besluitenlijst raadsvergadering 
 
datum : 3 december 2020 

van : J.A. Fröling-Kok 

doorkiesnr. : (0118) 555 410  

afdeling : Griffie 

onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 2020 

registratie code :   20B.10561  

 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 11 november 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 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. 

 

Afwezig is: de heer J.M.I. Wisse (fractie SGP/ChristenUnie) 

 

Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse  

 

 
01 Opening  

 

De voorzitter opent de digitale vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

 
02 Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
03 Spreekrecht voor de burgers* 

 

De heer Geschiere spreekt in namens de Dorpsraad Serooskerke. 
In  
In reactie op vragen vanuit de raad, geeft de heer Geschiere het volgende aan:  

 Er is geen onderzoek gedaan naar de behoefte van starterswoningen in 
Serooskerke. Op basis van de vraag is bekend, dat er behoefte is. 

 De bevolkingsgroei is gebaseerd op gesprekken met mensen. Hij geeft 
daar voorbeelden van. 
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De heer Mesu spreekt in namens de VeKaBo . 
In reactie op een vraag vanuit de raad geeft de heer Mesu aan dat de vraag 
vooral groot is naar privé sanitair nabij het kampeermiddel. 
 
De heer de Visser spreekt in namens de Stadsraad Domburg. 
Er zijn geen vragen aan de heer de Visser. 
 

De heer de Regt spreekt in als voorzitter van de Federatie 

Ondernemersverenigingen Veere (FOV). 

In reactie op een vraag hoe de FOV denkt over de casusregisseur, geeft de heer 

de Regt aan dit een zaak van de gemeente te vinden. 

 
De heer A.J. Pouwer spreekt in namens Hiswa-Recron Walcheren. 
Er zijn geen vragen aan de heer Pouwer. 
 
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 Vaststellen ontwerp besluitenlijsten 01 oktober 2020 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
05 Hamerstukken 

 

De voorzitter geeft aan dat mevrouw Osté en de heren Lievense en Meijers er in 
de commissie onderzoek geloofsbrieven hebben gezeten. Hij geeft het woord aan 
de heer Lievense. 
Deze doet verslag van de bevindingen. De commissie adviseert tot benoeming 
van de steunfractie-leden. 
 
De raad stemt unaniem in met de in de hamerstukken voorgestelde 
besluitvorming. 
 

 

 
05.01 Vaststellen 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied 

 

Voorgesteld wordt: 
1. De overwegingen ten aanzien van de ingediende zienswijzen, zoals 
opgenomen in het zienswijzenrapport, overnemen. 
2. Op grond van artikel 3.8 lid 1, sub e Wet ruimtelijke ordening het ontwerp 3e 
herziening bestemmingsplan Buitengebied met de daarbij behorende digitale 
bestanden bekend als NL.IMRO.0717.0153BPBgbH4-OW01 gewijzigd vast te 
stellen. 
3. Besluiten om geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te 
stellen. 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

 
05.02 Onderzoek Rekenkamercommissie Planning & Control cyclus 

 

Voorgesteld wordt: 
 Het rapport onder dankzegging te aanvaarden. 
 De conclusies en aanbevelingen uit het rapport te onderschrijven. 
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 Het college te verzoeken binnen en termijn van drie maanden te komen 
met en plan van aanpak met tijdsplanning over het geven van uitvoering 
aan de aanbevelingen. 

 Aan het presidium voorleggen hoe de raad wenst om te gaan met de aan 
de raad gerichte aanbevelingen uit het onderzoek. 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

 
05.03 Begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Zeeuwse Muziekschool 

 

Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020. 
2. Het overschot 2020 toevoegen aan eenmalig onvoorzien 2020 
3. In te stemmen met de begroting 2021 van de Zeeuwse Muziekschool 
4. Het overschot 2021 toevoegen aan eenmalig onvoorzien 2021 
5. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024 van de Zeeuwse 
Muziekschool 
6. De overschotten voortkomend uit de meerjarenraming verwerken in de eerste 
Bestuursrapportage 2021. 
7. Zienswijze indienen inhoudende: Inzichtelijk maken hoe de investeringen voor 
de 
toekomst zorgen voor een sterke en toekomstbestendige ZMS zonder een 
noodzakelijke aanvullende gemeentelijke bijdrage op het moment dat de gelden 
zijn 
besteed. 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

 
05.04 Toelating en beëdiging steunfractielid/ leden 

 

Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met het feit dat de raadsleden mevrouw Osté en de heren 
Lievense en Meijers benoemd zijn tot de commissie onderzoek geloofsbrieven; 
2. De commissie Onderzoek geloofsbrieven te verzoeken op grond van haar 
bevindingen de raad te adviseren over de benoeming van de door DTV en 
SGP/ChristenUnie voorgedragen steunfractieleden; 
3. Met ingang van 11 november 2020 tot het einde van deze raadsperiode te 
benoemen tot steunfractielid: 
 De heer C.A. den Hamer, namens de fractie van DTV; 
 De heer W. Meijers, namens de fractie van SGP/ChristenUnie; 
 De heer J. Peene, namens de fractie van SGP/ChristenUnie. 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

 
05.05 Raadsvoorstel benoeming lid rekenkamercommissie 

 

Voorgesteld wordt: 
Op voordracht van het presidium, de heer Hans Mulder te benoemen als lid 
rekenkamercommissie Veere 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 
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05.06 Vaststellen fractiebudgetten 2019, incl. verantwoording 

 

Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met de verantwoording van het gebruik van de fractie 

budgetten in 2019  
2. Over te gaan tot de definitieve toekenning en afrekening met de 

verschillende fracties. 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

 
05.07 Vaststellen vergaderschema Raad en commissies 2021 

 

Voorgesteld wordt: 
Bijgaand vergaderschema voor 2021 vast te stellen 

De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

 

 
06 Ingekomen Stukken 

 

De fractie van SGP/ChristenUnie stelt naar aanleiding van de volgende 

Ingekomen stukken vragen: 

06.01.19 Dit stuk wil de fractie graag agenderen in de commissie RO. 

06.01.24 Hoe ziet het college de ontvlechting van Evides en wanneer wordt de 

raad daarover geïnformeerd? 

06.01.50 Wat gaat het college doen met de oproep voor betaalbare 

starterswoningen? 

06.04.07 Op welke wijze wilt u het onderhoud aan het fietsenknooppunt 

continueren? 

06.04.11 Wanneer komt u tot afronding van het bedrijventerrein in Koudekerke? 

En komt de provinciale subsidie in gevaar?  

06.04.16 Maakt u financiële afwegingen voor een ander, te weten de eigenaar? 

Heeft er afstemming plaatsgevonden met de beheerder van de Manteling? Heeft 

de nieuwe Pfas-kaart (financiële) gevolgen voor de gemeente of 

bouwontwikkelingen? 

06.01.01 Welke acties zijn er ondernomen zijn in vervolg op de brief? 

 

De fractie van de VVD stelt naar aanleiding van de volgende stukken 

vragen: 

6.01.01 Brief van Sturm Zeeuwse Eieren.   

Mogen we als raad er op rekenen dat u de toezegging bent nagekomen, en dat u 

contact hebt opgenomen met dit bedrijf of in ieder geval een “tussenbericht” 

heeft gestuurd? 

 

6.01.39 Project Oranjeplein in Veere 

Diverse partijen vragen naar de voortgang van dit project, mogen we vragen of 

het college hier al een reactie op gegeven heeft? 

 

6.04.11 Afwijzing verplaatsing agrarisch bedrijf Braamweg 12 Koudekerke 

We lezen in de memo de afwijzing, maar missen in de memo de (eventuele) 

financiële gevolgen voor de gemeente Veere van deze afwijzing. Kan het college 

dit inzichtelijk maken voor de raad? 

Tevens is de VVD van mening dat wanneer de gemeente zich uitgesproken heeft 

in principe medewerking te verlenen, dit ook een zekere verplichting schept. 

Hoe gaat u verder met dit dossier? 

 

De voorzitter zegt spoedige beantwoording toe; zo mogelijk tijdens het tweede 

deel van de vergadering donderdag 12 november. 
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07 Tweede Bestuursrapportage 2020 

 

Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met de tweede Bestuursrapportage 2020. 
2. De begrotingswijzigingen 3 t/m 6 vast te stellen. 
3. In te stemmen met het bestemmen van een bedrag van € 371.125 uit de 
algemene reserve als het resultaat van deze rapportage. 
4. In te stemmen met diverse mutaties in de bestemmingsreserves. 
5. Kennis te nemen van de memo gevolgen corona crisis voor begroting 2020. 

 
De fractie van PvdA/GroenLinks stelt de volgende 4 vragen: 

 Hoe staat het met biodiversiteit, naar aanleiding van de motie die 
aangenomen is? 

 Hoe staat het met de toegankelijkheid van de bussen in de kernen? 
 Wordt de aanleg van speelterreinen meegenomen in participatietrajecten? 
 Kan er niet wat terughoudender omgegaan worden met het gebruik van 

de groene balletjes 
 
De fractie LvK stelt de volgende 3 vragen: 

 Is er meer duidelijkheid over het verplaatsen van de bushalte uit 
Serooskerke? 

 Gaat u in het provinciaal overleg mobiliteit inbrengen als pilot? 
 Kunt u er bij de VNG op aandringen een misdaadthermometer in het 

leven te roepen, zoals tot voor kort het AD deed? 
 
De fractie van de VVD geeft aan dat de dienstverlening aan ondernemers te 
wensen overlaat. Nog niet zo lang geleden zijn de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie unaniem aangenomen. Onderdeel was het aanstellen van 
een ondernemersmanager. Slechts op een onderdeel is er wat vooruitgang 
geboekt. De fractie vraagt het college wanneer hier werk van gemaakt wordt. 
 
De voorzitter verwijst voor wat betreft de misdaadthermometer op de site 
“Waar staat je gemeente”. Daar is veel informatie te vinden, ook in vergelijking 
met andere gemeenten. 
 
Wethouder Wisse geeft in reactie op de gestelde vragen het volgende aan: 

 De Burap is een afwijkingen rapportage. Niet alle onderwerpen worden 
daarin aangehaald. In Pepperflow kan de stand van zaken ten aanzien 
van biodiversiteit teruggevonden worden. 

 Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van de bussen. Hij merkt op dat 
het gebruik van kleinere bussen een punt van aandacht is. De bushaltes 
zijn berekend op de grotere bussen. 

 Afgelopen week heeft er een Portefeuillehouders overleg verkeer en 
vervoer plaatsgevonden. Daar is gesproken over mobiliteit, 
mobiliteitshubs en het OV in zijn algemeenheid. Daarbij zijn zorgen geuit, 
onder andere als gevolg van de Corona pandemie. Hij verwacht dat er op 
korte termijn een voorstel van de provincie komt met een wijziging van 
de dienstregeling. Hij zal de raad op de hoogte houden. 

 Voor wat betreft Serooskerke is nog geen toezegging ontvangen voor het 
gebruik van een halte taxi. In afwachting daarvan wordt er nog geen 
keerlus aangelegd. 

 Speelterreinen worden meegenomen in participatietrajecten. 
 Met de opmerking over de groene bolletjes is hij het eens. 

 
De voorzitter geeft in reactie op de oproep van de VVD aan dat het inderdaad 
zaak is dat er een korte snelle procedure komt, waarmee ondernemers snel 
weten waar ze aan toe zijn. Dit is eens te meer nodig met oog op de invoering 
van de omgevingswet. 
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De vergadering wordt om 20.10 uur voor 10 minuten geschorst. 

 
De vergadering wordt heropend. 

 

De raad stemt unaniem in met het voorstel ten aanzien van de Burap. 

 
08 Financiële stukken gemeente Veere 

 

08.01 Programmabegroting 2021 

 
Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2020. 
2. De begrotingswijzigingen 3 t/m 6 vast te stellen. 
3. In te stemmen met het bestemmen van een bedrag van € 371.125 uit de 
algemene reserve als het resultaat van deze rapportage. 
4. In te stemmen met diverse mutaties in de bestemmingsreserves. 
5. Kennis te nemen van de memo gevolgen corona crisis voor begroting 2020. 

 
Mevrouw Van den Berge (VVD) leest de algemene beschouwingen van haar 
fractie voor. 
 
Vragen aan de VVD:  
(CDA): Oplopende rentetarieven worden als gevaar gezien. De vraag is of de 
fractie de tarieven langdurig wil vastleggen tegen de huidige lage rente. 
Antwoord: De VVD wil temporiseren en alle budgetten in aparte voorstellen 
afgeven. In één keer alle plannen in beeld hebben, is geen realistische 
verwachting. 
(CDA): Door te temporiseren, worden de kosten niet minder. Onduidelijk is of de 
fractie behalve uitstel ook voor het schrappen van maatregelen is. 
Antwoord: De VVD blijft letten op nut en noodzaak. In vier jaar tijd wordt heel 
veel geld uitgegeven aan vier kernen. Dan is er geen gelegenheid om bij te 
sturen of andere dingen te doen.  
(PvdA/GroenLinks): Betekent de motie dat de VVD de begroting steunt of wil 
men steeds de stukken terug krijgen en dan aangeven het er niet mee eens te 
zijn? De voorgestelde werkwijze an sich kan werken, mits de fracties het eens 
zijn over de richting. 
Antwoord: Een besluit is een besluit, maar een fractie kan hier wel een mening 
over geven. 
(PvdA/GroenLinks): De passage over ‘andermans geld’ gaat niet op omdat het 
gemeentelijk geld van iedereen is.  
Antwoord: Via de toeristenbelasting komt een grote som geld naar de gemeente. 
Dat geld brengen zij op. Dit betekent voor de VVD dat de gemeente zuinig moet 
omgaan met dit geld. Door alle tarieven met inflatie te corrigeren, gebeurt dat. 
Wie meer doet voor de gemeente, kan daarvoor meer geld vragen. Daarin 
kunnen keuzes worden gemaakt. De nu te maken keuzes zorgen ervoor dat er 
voor volgende generaties niets meer kan. Het is goed geld uit te geven aan de 
voorzieningen in de vier kernen, daarna is het klaar.  
 
De VVD merkt op dat Jeugdhulp niet structureel is opgenomen in de begroting, 
PvdA/GroenLinks meent dat dit wel is gebeurd.  
Antwoord: Deze vraag wordt door het college beantwoord.  
 
De heer Meijers (CDA) leest de algemene beschouwingen voor. 
 
Vragen aan het CDA: 
(PvdA/GroenLinks): Op welke wijze kunnen risico’s worden verkleind? 
Antwoord: Risico’s verkleinen is nuttig om te doen. 
(VVD): Aan welke maatregelen denkt het CDA zelf als het gaat om het sociaal 
domein? 
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Antwoord: Er is geen panklare oplossing. Vergrijzing is een probleem, de 
bijdrage van het Rijk is niet toereikend. Jaarlijkse belastingverhoging vanwege 
dit punt moet worden voorkomen. De wethouder wordt opgeroepen na te denken 
over een goede bedrijfsvoering, opdat de gemeente niet steeds wordt verrast 
door tekorten op het sociaal domein. 
(VVD): Onder invloed van corona is meer macht naar de Veiligheidsregio en het 
college gegaan, stelt het CDA. De invloed van de raad is daardoor afgenomen. 
De VVD onderschrijft dit.  
Antwoord: De veelheid aan informatie en de vele veranderingen per keer zijn 
voor het doorsnee raadslid vrijwel niet te volgen. Het zou handig zijn als er een 
setting zou zijn waarin raadsleden extra uitleg krijgen om de informatie aan 
burgers te kunnen overbrengen.  
(VVD): Het standpunt dat de raad grip moet houden op de MFA’s was de inhoud 
van de VVD-motie. Hierin vinden partijen elkaar dus.  
  
De heer Maris (SGP/CU) draagt de algemene beschouwingen voor. 
 
Vragen aan SGP/CU: 
(PvdA/GroenLinks): De fractie heeft moeite met de als suggestief ervaren vraag 
of het college bewust aankoerst op een Artikel 12-status of een gemeentelijke 
herindeling. De vraag is of deze opmerking kan worden genuanceerd of 
onderbouwd. 
Antwoord: De uitgaven die de gemeente voornemens is, zijn te groot voor een 
gemeente van deze omvang en SGP/CU vreest daarom voor een Artikel 12-
status. Of het college in deze een dubbele agenda voert, kan de fractie slechts 
vermoeden. 
(PvdA/GroenLinks): de prioriteit die wordt gegeven aan de bouw van woningen, 
in bijzonder van tiny houses, delen de fracties met elkaar. Uit de antwoorden van 
het college blijkt dat de doorlooptijd van een bestemmingsplan naar woningbouw 
lang is. De vraag is hoe SGP/CU, dat het college aanspoort tot spoed, de 
inspanningen van het vorig college op dit punt beoordeelt.  
Antwoord: Op vragen over het vorig college gaat de fractie niet in.  
(PvdA/GroenLinks): aan het Ontwikkelingskader Verblijfsrecreatie lijkt de fractie 
geen behoefte te hebben. hoe kunnen de functionarissen hun werk doen zonder 
duidelijk ontwikkelingskader? 
Antwoord: De vraag is wel heel erg op toerisme toegespitst. Er zijn ook heel 
andere ondernemers in Veere. Onder hen zijn er vele die niet gehoord lijken te 
worden. Zij krijgen vaak geen reactie. Dat is geen incident, het zijn er vele.  
Wat het Ontwikkelingskader betreft, blijft het wat SGP/CU betreft te veel bij 
woorden. 
(DTV): Als er zoveel moet worden gebouwd, waarom wordt dan voor tiny houses 
gekozen? Willen veel starters daar wonen? 
Antwoord: Onderzoek, ook in Veere, wijst inderdaad uit dat ze gewild zijn. Het 
neerzetten kost weinig. Het zijn kleine, volwaardige, verplaatsbare woningen van 
maximaal 50 m2. De ecologische voetafdruk is heel klein. Verwezen wordt naar 
een informatieavond in januari. Volgens de motie wordt het college opgeroepen 
ten spoedigste een onderzoek hiernaar te verrichten.  
(DTV): Gevraagd wordt of de behoefte aan gelijkheid specifiek voor ondernemers 
geldt of dat die behoefte ook voor inwoners geldt.  
Antwoord: Als een ondernemer te lang moet wachten op een antwoord, kost hem 
dat geld. Bij een particulier is dat meestal niet het geval.  
DTV reageert dat als een particulier een verbouwing aanvraagt daar ook een 
wachtende ondernemer achter zit.  
(CDA): Vraagt zich af waar in de tiny houses de ruimte is voor het vierde kind.  
Antwoord: Een tiny house is voor een of twee personen. 
(CDA): Motie-Zoutelande: is dit afgestemd met de ZoMid, die het parkeerterrein 
eigenlijk niet weg wilde hebben.  
Antwoord: Hier is over gesproken. In de motie is verwoord dat aan de 
Westkapelseweg extra parkeerruimte kan komen. De capaciteit van de 
Nieuwstraat dient aan de Westkapelseweg te worden gecompenseerd. Waar dat 
gebeurt, is niet aan de raad. 



 8 

(CDA): Voor de daden die de fractie wil, is geld nodig. Nadat het vorige college 
de hand op de knip hield, kan het geen verbazing wekken dat op sommige 
terreinen geen vooruitgang is geboekt en dat de teksten gelijk zijn gebleven. 
Antwoord: Dit wekt wel verbazing. Als in de samenleving een grote behoefte 
ontstaat aan bouw, is het college gedwongen tot keuzes. Als sterk voor 
maatschappelijk vastgoed wordt gekozen, resteert weinig grond om bouwrijp te 
maken. Niet te snel opereren en geld overhouden voor andere zaken, zoals 
woningbouwlocaties, is het devies.   
 
De heer Van Kervinck (LvK) draagt de algemene beschouwingen voor.  
 
Vragen aan LvK: 
(CDA): De focus van het college is breder dan alleen de MFA’s. 
Antwoord: Er wordt geen vraag gesteld.  
 
De heer Meijs (PvdA/GroenLinks) draagt de algemene beschouwingen voor. 
 
Vragen aan PvdA/GroenLinks: 
(SGP/CU): De vraag is of het laagste percentage dat in de motie is genoemd nog 
verder omlaag kan: inflatieniveau of streven naar kostendekkendheid. In dat 
geval zou de fractie de motie steunen. 
Antwoord: De heer Meijs geeft aan dat in ieder geval zijn eigen fractie wil 
vasthouden aan de Kadernota en dus niet wil verlagen. Hij wil en kan niet 
namens de andere fracties spreken.  
Ook de gemeente gaat zich inspannen om door effectiviteitverbetering te zorgen 
dat de kosten terugkomen.  
Mevrouw Sparreboom reageert dat de motie al uitgaat van kostendekkendheid. 
 
(SGP/CU): Verwacht indiener dat de inwoners belastingverhoging en 
parkeergeldverhoging zullen waarderen?  
Antwoord: Ja. Er wordt meer geïnvesteerd in de riolering dan in scholen. De 
inwoners zullen waarderen dat hun (klein-) kinderen naar een fatsoenlijke school 
kunnen, dat er goed kan worden gesport en dat er ontmoetingsplekken zijn. Dat 
zijn gemeentelijke taken.  
De kostenstijging wordt deels terugverdiend door minder onderhoud en minder 
energiekosten.  
(SGP/CU): Wil de fractie drie voorbeelden geven van de grote vooruitgang die 
het college in de afgelopen maanden heeft geboekt? 
Antwoord: MFA, bekostiging van de problemen met de financiën (Jeugdhulp en 
WMO), spreiding van de kosten over verschillende groepen en regeling voor 
kamerverhuur. Er is nu perspectief. Daar heeft Veere heel lang op gewacht.  
(SGP/CU): Gevraagd wordt naar het standpunt aangaande woningbouw, 
toegespitst op tiny houses. 
Antwoord: De fractie vindt dit een interessante ontwikkeling. Voor sommige 
starters is dit een oplossing. Deze woningen vragen om een leefstijl die voor een 
deel van de mensen in Veere aantrekkelijk is. De motie hierover zal 
PvdA/GroenLinks steunen. Een volledige oplossing voor het woningprobleem is 
het niet, want voor de mensen die er niet in willen wonen, moet ook worden 
gebouwd. De tiny houses worden niet voor de eeuwigheid gebouwd. De locaties 
zouden voor bijvoorbeeld 25 jaar kunnen worden vergund.  
(SGP/CU): Hoe valt de uitspraak ‘minder noodzaak voor meer asfalt’ te rijmen 
met onderzoek naar rondwegen bij Grijpskerk en Aagtekerke?  
Antwoord: Met dit onderzoek is ingestemd omdat het volgens de fractie nodig is 
te weten wat daar moet gebeuren. Over rondwegen is de fractie op zich niet 
enthousiast: als er meer wegen worden gelegd, komt er meer verkeer. Dat 
vraagt een kritische benadering, maar een onderzoek kan. De resultaten laten 
zien waar een rondweg kan komen en waar niet.  
(SGP/CU): Gesproken wordt over het onttrekken van de tweede woning in het 
buitengebied. Gevraagd wordt of de fractie het tweede woning-beleid op de 
schop wil nemen.  
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Antwoord: Er moeten keuzes worden gemaakt. Als vermogende mensen een 
woning in het buitengebied kopen, is nieuwbouwbeleid slechts water naar de zee 
dragen. Dit vraagt om een integrale benadering. 
(SGP/CU): Kwijtschelding voor minvermogenden betekent dat mensen met 
voldoende geld meer moeten gaan bijdragen. Is de fractie het daarmee eens? 
Antwoord:  Nee. Het huidige kwijtscheldingsbeleid is fatsoenlijke en gedegen. 
Mensen die zaken niet kunnen betalen, maken daar gebruik van.  
De SGP/CU reageert dat als de lasten worden verhoogd het aantal mensen in de 
schuldsanering misschien wel toeneemt.  
Antwoord: Schuldsanering en schuldhulpverlening zijn niet hetzelfde als 
kwijtscheldingsbeleid. Het doel is voorkomen dat men in die situatie komt. Veere 
kent voldoende mensen met een goed inkomen. Met de stijging blijft Veere de op 
één na goedkoopste Zeeuwse gemeente.   
Belangrijk is dat er geld is voor zaken als zandsuppletie, bouwen van goede 
accommodaties en een rioolstelsel dat op orde blijft.  
 
De heer De Buck leest de algemene beschouwingen van DTV voor.  
 
Vragen aan DTV: 
(VVD): Is ten behoeve van de investeringen voor toeristische gasten een kleine 
uitbreiding mogelijk, zodat de kwalitatieve investering kan worden gedaan? 
Antwoord: Iedere aanvraag moet op zijn merites worden beoordeeld. Er ligt een 
rapport over toerisme in Veere. Wellicht worden de hotels die op uitbreiding 
wachten, ingehaald door de conclusies uit dit rapport. Anderzijds krijgen de 
ondernemers ook te maken met het stikstofdossier.  
(VVD): Gevraagd of de fractie voorstander is voor het legaliseren van de 
kamerverhuur voor het besluit van 2019.  
Antwoord:  Ja, indien deze mensen kunnen overleggen dat zij voor 2019 hun 
zaak dreven. 
(SGP/CU): Hoe lang zal Veere nog zelfstandig zijn na genoemde investeringen? 
Antwoord: De hoop is dat Veere nog heel lang zelfstandig blijft. Niets doen, is 
geen optie.  
(SGP/CU): Gemist wordt een bijdrage over woningbouw en ondersteuning van 
ondernemers. 
Antwoord: Net als het Rijk kan ook Veere roepen dat men gaat bouwen. Duidelijk 
is dat dit niet haalbaar is. Een van de grootste dilemma’s voor 2021 is het 
stikstofdossier. Zoals het ging, zal het niet meer gaan. 
In het korte verleden is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van 
terreinen. Dat moet, als het kan, worden gecontinueerd. De realiteit leert dat het 
niet zo eenvoudig is. Er dienen zich andere problemen aan.   
(SGP/CU): Op welke onderzoeken over eenzame ouderen doelt de fractie? 
Antwoord: Onder meer Stichting Welzijn heeft hier een rol in gespeeld.  
(SGP/CU): Gevraagd wordt naar een toelichting op de investering in sportvelden. 
Antwoord: Het bedrag dat de fractie wil voteren voor MFA’s zit niet alleen in de 
eigenlijke MFA’s, maar ook in scholen en sportvoorzieningen. 
(SGP/CU): Mag de nieuwe natuur ook opslag van zoet water zijn? 
Antwoord: De fractie heeft nooit gezegd dat de gemeente moet investeren in 
meer natuur. Wel kans eens een keer zijn gezegd dat Veere soms iets beter op 
het groen mag passen. Zoetwaterbassins zullen de natuur nooit een boost geven. 
Als ondernemers vragen om zoetwaterbassins, moet Veere daar positief op 
reageren. De fractie heeft begrepen dat dit laatste daadwerkelijk is gebeurd.  
 
De heer Lievense geeft aan dat zijn fractie (PvdA/GroenLinks) heeft nagelaten 
een motie op te nemen in de bijdrage. Deze wordt aan het slot van de 
vergadering voorgedragen en vormt daarmee onderdeel van de beraadslagingen. 
  
Er bestaat een schat aan data, onder meer van de verhardingen per buurt op 
kernniveau. In de BuRap is geen doelstelling opgenomen. Dit leidt tot 
navolgende oproep: 
Voor 2021 het huidige percentage verstening als doelstelling opnemen. Aan het 
eind van 2021 zou een doelstelling kunnen worden vastgesteld om de verstening 
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terug te dringen. Daarnaast kan worden bekeken of meer data gestuurde 
doelstellingen kunnen worden verwerkt. De Misdaadmeter kan een optie zijn. 
 

 

 
09 Schorsing 

 

De vergadering wordt geschorst. 

 


