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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 11 november 2021  Aanwezig: Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag Plv. griffier  :  H. Onnink  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.L. Jacobse, A.W. Maris, J. Melse,  A.N. te Sligte  en J.M.I. Wisse  Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P. Blom, T. Lievense, P.H.J.L. Meijs, W.J.M. Rijken en A. van Vliet Fractie DTV de leden: J.A. de Buck en S. Sparreboom. Fractie VVD de leden: L.V.M. van den Berg, C.C.W. van den Berge en M. Osté-Aarnoutse. Fractie CDA de leden: B.L.H. van Hese, L.C. Meijers en J.W. Sanderse. Fractie HvV het lid: S. van Kervinck.  Verder aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse en de gemeentesecretaris.  Afwezig:   
 
01 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 14:00  
 

 
 
 
02 Vaststellen agenda  Er is een motie vreemd ingediend door de SGP/CU, HVV, VVD en PvdA/GroenLinks.   Met die toevoeging is de agenda vastgesteld.   
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03 Spreekrecht voor de burgers  Er zijn geen verzoeken tot spreekrecht binnengekomen.  
 

 
 
 
04 Vragenuur**  Er zijn geen vragen voor het vragenuur ingediend.   
 

 
 
 
05 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022  
Voorgesteld wordt:  
1. Vast te stellen de programmabegroting 2022.  
1e termijn  Mevrouw van den Berg spreekt namens de VVD. Haar spreektest is los toegevoegd.  
De VVD dient geen moties en amendementen in.   De heer Meijers spreekt namens het CDA. Zijn spreektekst is los toegevoegd.  
Het CDA dient een vijftal moties in:  Motie 1 CDA klein onderhoud speeltuinen  Motie 2 CDA Pumptrackbaan  Motie 3 CDA vergroening dorpsentrees  Motie 4 CDA toegankelijkheid strand voor minder validen  Motie 5 CDA, DTV, PvdA/Groenlinks raadswerkgroep mobiliteit   De heer Maris spreekt namens de SGP/ChristenUnie. Zijn spreektekst is los toegevoegd.  
De SGP/ChristenUnie dient een motie in:  Motie 6 SGP/ChristenUnie bouwen betaalbare woningen   DE VERGADERING WORDT GESCHORST VOOR 15 MINUTEN   De heer van Kervinck spreekt namens de fractie van HVV. Zijn spreektekst is los toegevoegd.  
HVV dient geen moties en amendementen in.   De heer Meijs spreekt namens de fractie van PvdA/GroenLinks. Zijn spreektekst is los toegevoegd.  
PvdA/GroenLinks dient geen nieuwe moties en amendementen in.  Mevrouw Sparreboom spreekt namens de fractie van DTV. Haar spreektekst is los toegevoegd.  
DTV dient geen nieuwe moties en amendementen in.  
 DE VERGADERING WORDT GESCHORST VOOR 1.30 UUR (TOT 19:00)  Wethouder Wisse, Maas en Roelse en de voorzitter, in zijn rol als portefeuillehouder binnen het college B&W, gaan in op de beschouwingen van de partijen en de ingediende moties.   
Wethouder Wisse zegt toe een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor klein onderhoud van speeltuinen te dekken uit het saldo van de begroting.  
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Wethouder Wisse zegt toe binnen twee maanden met een plan te komen ten aanzien van de pumptrackbaan in Koudekerke in samenwerking met de dorpsraad te dekken uit het saldo van de begroting en, of het leefbaarheidsfonds.   
2e termijn  Mevrouw van den Berge voert het woord voor de VVD in het tweede termijn. De fractie geeft haar zienswijze op de ingediende moties.   De heer Meijers voert het woord voor de CDA in de tweede termijn. De heer van Hese trekt namens het CDA de motie klein onderhoud speeltuinen in gezien de toezegging van het college. De motie pumptrackbaan wordt ook ingetrokken ingezien de toezegging van het college.   Zowel de VVD, het CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en DTV geven aan eerst te willen spreken over de landbouwnota voordat er gesproken wordt over de omgevingsvisie.   De heren Maris, Jacobse en Wisse spreken namens de SGP/ChristenUnie in de tweede termijn. De heer Maris geeft namens de fractie hun zienswijze op de ingediende moties.   De heer van Kervinck voert het woord voor de HVV in de tweede termijn en geeft de zienswijze van zijn fractie op de ingediende moties.   De heer Meijs voert het woord namens de PvdA/GroenLinks in de tweede termijn en geeft de zienswijze van zijn fractie op de ingediende moties.   Mevrouw Sparreboom voert het woord namens DTV in de tweede termijn en geeft de zienswijze van zijn fractie op de ingediende moties.   Wethouder Wisse, Maas en Roelse en de voorzitter, in zijn rol als portefeuillehouder binnen het college B&W, reageren op de vragen uit de tweede termijn.   
Wethouder Roelse zegt toe de landbouwnota apart te behandelen in mei 2022.   Na de beraadslaging wordt Motie 4 CDA toegankelijkheid strand voor minder validen aangehouden door de indiener tot het onderzoek afgerond is. Motie 3 CDA vergroening dorpsentrees wordt tevens ingetrokken.   Motie 5 CDA, DTV, PvdA/GroenLinks raadswerkgroep mobiliteit wordt ingetrokken door de indieners op basis van de toezegging van het college om uitvoering te geven aan een raadswerkgroep mobiliteit.   Motie 6 SGP/ChristenUnie bouwen betaalbare woningen wordt ingetrokken door de indiener.   
Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van:  Voor: CDA, PvdA/GroenLinks, DTV  Tegen: VVD, SGP/ChristenUnie, HVV   Motie 1 CDA klein onderhoud speeltuinen is ingetrokken.   Motie 2 CDA Pumptrackbaan is ingetrokken.   Motie 3 CDA vergroening dorpsentrees is ingetrokken.  Motie 4 CDA toegankelijkheid strand voor minder validen is ingetrokken.  Motie 5 CDA, DTV, PvdA/GroenLinks raadswerkgroep mobiliteit is ingetrokken.   
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Motie 6 SGP/ChristenUnie bouwen betaalbare woningen is ingetrokken.  
 

 
 
 
06 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2022  
Voorgesteld wordt:  
1. Vaststellen belastingverordeningen voor 2022  Er vindt geen beraadslaging plaats.   
Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van:  Voor: CDA, PvdA/GroenLinks, DTV  Tegen: VVD, SGP/ChristenUnie, HVV   
 

 
07 Motie vreemd aan de orde van de dag  
De motie verzoekt het college:  
- Bij elke teruggave van gemeentelijke bijdrage door Orionis Walcheren, 
hiervan 50% in te 
zetten voor ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigde werkloze 
jongeren met een 
indicatie door Orionis Walcheren. 
- Bij een structurele verlaging van gemeentelijke bijdragen aan Orionis 
Walcheren, hiervan 
50% alsnog op te nemen in de begroting voor ondersteuning van niet-
uitkeringsgerechtigde 
werkloze jongeren met een indicatie. 
- Voor de komende 2 jaar de kosten voor deze ondersteuning (begroot op 
basis van 
ervaringsgegevens) te dekken uit de algemene reserve, als er geen 
teruggave van Orionis 
plaats vindt en er ook geen structurele verlaging van de gemeentelijke 
bijdrage is begroot.  
1e termijn De heer te Sligte voert namens de indieners het woord en geeft een toelichting over het tot stand komen van de motie.   Wethouder Maas ondersteunt het doel van de motie, maar heeft bezwaar tegen de bekostiging van de motie en adviseert de motie aan te houden.   De indieners van de motie houden de motie in stand.   
De motie vreemd aan de orde van dag is unaniem aangenomen.  
 

 
 
08 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 21.05.  
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