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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 (t/m agendapunt 11), 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 (t/m agendapunt 11), 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 (t/m agendapunt 11). 

 

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 welkom. Hij constateert 

dat iedereen aanwezig is.   

 

 

 

02 Vaststellen agenda 

 

De voorzitter meldt dat de door fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV 

ingediende motie ‘Uitvoering parkeerbeleid Dishoek’ aan het slot van de vergadering 

behandeld wordt, omdat het een onderwerp betreft vreemd aan de agenda.  

SGP/ChristenUnie verzoekt agendapunt 14 over toeristisch gastheerschap te 

verplaatsen naar de volgende commissie MO o.a. ook omdat andere partijen zoals de 

FOV er geen kennis van hebben kunnen nemen. 

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp ter kennisneming op de agenda staat. 
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Wethouder Roelse zegt dat er al afspraken met musea zijn. Er zin partijen die al 

personeel aangenomen hebben en er is al perspectief aan hen aangeboden. 

De voorzitter concludeert nadat discussie heeft plaatsgevonden, dat de meerderheid,  

namelijk 10 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) en 9 stemmen 

tegen (fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV), voor handhaving van dit agendapunt 

is. 

VVD verzoekt agendapunt 15a m.b.t. de Kaasboer door te schuiven naar een volgende 

vergadering zodat eerst een informatiebijeenkomst gehouden kan worden. 

De voorzitter concludeert, dat de meerderheid,  namelijk 10 stemmen voor (fracties 

PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) en 9 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie, VVD 

en HVV), voor handhaving van dit agendapunt is. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

03 Spreekrecht voor de burgers 

 

Voor het spreekrecht hebben zich aangemeld: 

M.b.t. een onderwerp vreemd aan de agenda: 

1. Dhr. Coppoolse en mw. Waters, namens Platform Dishoek. 

Inspreker draagt zijn inspraakbijdrage voor. Voor deze bijdrage wordt verwezen naar 

de bandopname. Inspreker heeft nog een onderbouwing gestuurd m.b.t. zijn 

inspraakreactie. Deze is als bijlage bij het verslag gevoegd. 

DTV zegt dat inspreker huis aan huis geweest is. Niet iedereen is het eens met u. Ze 

vraagt of inspreker de koers van DTV weet over betaal parkeren. 

Inspreker beaamt huis aan huis geweest te zijn. Hij zegt dat na de Zoom call er 

rechtstreeks door de gemeente geprobeerd is contact op te nemen. Het beleid van DTV 

is het beleid van de coalitie. Hij gelooft niet in een uniform parkeerbeleid. 

HVV vraagt of inspreker parkeerproblematiek ervaart in Dishoek. Verder hoe inspreker 

kijkt naar de evaluatie van Zoutelande. 

Inspreker zegt: u slaat de spijker op de kop. We hebben geen problemen, die paar 

top dagen mogen de straten vol staan. We hebben geen zin om van 1 maart tot 1 

oktober met dit beleid lastig gevallen te worden. Hij licht verder het antwoord toe. 

SGP/ChristenUnie vraagt naar het participatieproces. 

Inspreker zegt zich gericht te hebben op de ingebrachte motie. Er is vóór 10 

november geen participatieproces geweest. We wisten niet dat het ging gebeuren. Hij 

vond de Zoom call een nabespreking van een niet gespeelde wedstrijd. 

PvdA/GroenLinks vraagt of het klopt dat wethouder Melse in 2011 een toezegging 

gedaan heeft. 

Inspreker zegt dat dit klopt. Hij vindt het een gebroken toezegging. Hij vindt dat men 

in de raad van 10 november wat gemist heeft en in het raadsvoorstel van 30 

september jl. stond het er niet klip en klaar in. Hij heeft liever een jaar uitstel. 

 

M.b.t. Agendapunt 8 RV Oplossen verkeersproblematiek Grijpskerke 

2. Dhr. F. London, namens de Dorpsraad Grijpskerke.  

Inspreker draagt zijn inspraakbijdrage voor. Voor deze bijdrage wordt verwezen naar 

de bandopname. 

CDA vraagt enkele maatregelen te noemen om de overlast te beperken, buitenom een 

rondweg. 

Inspreker noemt een aantal maatregelen die getroffen kunnen worden. 

HVV vraagt hoe inspreker de participatie ervaart.  

Inspreker vindt het een lastige vraag. De intenties zijn goed. We worden nadrukkelijk 

betrokken, maar het gaat niet altijd goed. 

DTV zegt dat de gemeente nooit alles op kan lossen zonder een waterschap of een 

provincie. Ze vraagt of er met meerdere aan de slag gegaan moet worden. 

Inspreker geeft aan dat dat afhangt van de studie. 

 

M.b.t. Agendapunt 14 RV Toeristisch Gastheerschap.  

3. Dhr. Keijmel, als inwoner en medewerker inspiratiepunt Oostkapelle.  



 

 

3 

Inspreker draagt zijn inspraakbijdrage voor. De inspraak bijdrage is als bijlage bij het 

verslag gevoegd.  

DTV vraagt wat inspreker het belangrijkste punt vindt. Stelt verder diverse vragen o.a. 

ook over de Stichting Welzijn Veere. 

Inspreker geeft aan met de stichting contact te hebben. Verder te praten over het 

gastheerschap.  

HVV vraagt of inspreker er vertrouwen in heeft met het inspiratiepunt en de 

gemeente. 

Inspreker wenst juist samen te werken. 

PvdA/GroenLinks vraagt wat zou helpen zaken vlot te trekken. 

Inspreker zegt dat Oostkapelle dit jaar heeft meegedraaid. Men moet zich opnieuw 

bewijzen. 

SGP/ChristenUnie vraagt hoe nu verder.  

Inspreker zegt niet te weten of dat aan hem is om dat te bepalen. Er wordt vol 

enthousiasme aan gewerkt. Het is goed als er gesprekken georganiseerd worden om 

het er met elkaar over te hebben. 

4. Dhr. Bierens, namens Zomid en Dorpsraad Zoutelande.  

De inspraakbijdrage is in Notubox geplaatst en wordt als bijlage bij dit verslag 

gevoegd. 

SGP/ChristenUnie vraagt wat inspreker wenst aan de raad mee te geven. 

Inspreker zegt dat de gemeente met belanghebbende partijen in Zoutelande, zoals de 

dorpsraad en ondernemersvereniging om tafel moet gaan zitten. Om te bezien hoe een 

en ander in te vullen.  

SGP/ChristenUnie vraagt of dat met dit college zal lukken. 

Inspreker zegt dat er weinig tijd is. Met wie dat plaatsvindt is minder belangrijk. Hij 

hoopt wel op een goede opvolging. 

PvdA/GroenLinks vraagt of een verlenging van het tussenjaar zou helpen. 

Inspreker zegt dat alles goed is wat helpt om een inspiratiepunt te openen. De 

prioriteit moet nu in Zoutelande gelegd worden voordat het seizoen start. 

DTV vraagt of er al vragen gesteld zijn aan inspreker om mee te praten en locaties 

aan te wijzen. 

Inspreker zegt van niet. Vorige week is wel nog via tussenkomst van de dorpsraad 

een bezoek gebracht aan een mogelijke locatie. Hij verwacht activiteit vanuit de 

gemeente. 

CDA vraagt wat de ondernemers zelf kunnen bijdragen. Kunt u locaties en 

ondernemers aandragen? 

Inspreker dat wat aangedragen is, bleef een half jaar liggen toen was het 

hoogseizoen en toen was bij een aantal partijen de animo lager. 

 

M.b.t. Agendapunt 10 RV Ontwikkelkader Verblijfsaccommodaties 

5. Dhr. Marinussen, namens Vereniging Vekabo.  

De inspraakbijdrage is in Notubox geplaatst en wordt als bijlage bij dit verslag 

gevoegd. 

VVD hoe inspreker aankijkt tegen het zetten van minicampings tegenover regulier 

campings.  

Insprekers zegt dat minicampings niet hobbymatig zijn. Het is een belangrijk deel 

van het inkomen. Enige omvang is nodig om het binnen een gezin over te laten 

nemen. Bij 15 plaatsen is dit al moeilijk. 

SGP/ChristenUnie u zegt dat u gebrek heeft aan natuurlijke groei en u bent bereid 

tot compensatie. Waar moet aan gedacht worden?  

Inspreker denkt bij compensatie aan een zelfde soort regeling als 2018 en 2019 bij 

verevening. Hij zegt over organische groei, dat de Vekabo 8 jaar geleden niet zo’n 

voorstel gedaan zou hebben. Er is nu zo veel vraag, dat van concurrentie tussen kust 

en middengebied geen sprake meer is. Hij gaat graag in gesprek over de omvang.  

PvdA/GroenLinks vraagt hoe inspreker die groei ziet m.b.t. minicampings om 

boerenbedrijven rendabel te houden.  

Inspreker van belang is dat de minicamping de sfeer ademt met ruime plaatsen en in 

het groen. 
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DTV vraagt of inspreker betrokken is geweest bij het proces naar dit raadsvoorstel. 

Inspreker zegt van niet. Hij las het stuk op de site van de gemeente.  

CDA vraagt m.b.t. organische groei of nog een kwaliteitsslag gemaakt kan worden, 

bijvoorbeeld door privé sanitair. 

Inspreker beaamt dit. 

 

M.b.t. Agendapunt 15a. RV Kaasboer eindresultaat 

6. Dhr. De Kraa, namens Werkgroep Resort Zoutelande Nee.  

De inspraakbijdrage is in Notubox geplaatst en wordt als bijlage bij dit verslag 

gevoegd. 

Inspreker zegt n.a.v. vragen dat hij geen informatie ontvangen heeft van de 

gemeente, behalve wat op de site stond. Er is nooit gesproken over een 

tegemoetkoming. Hij vindt het huidige plan te groot. 

 

M.b.t. Agendapunt 11 RV wijziging APV 

7. Dhr. De Putter, namens Heineken. Digitaal. 

Inspreker draagt zijn inspraakbijdrage voor. Voor deze reactie wordt verwezen naar de 

bandopname. 

Geen vragen gesteld. 

 

 

04 Vragenuur 

 

Fractie HVV wenst vragen te stellen over het Bestemmingsplan+  

HVV vraagt m.b.t. het Bestemmingsplan+ waarom het is ingetrokken. Verder of er 

nog gesprekken zijn met de heer Bommeljé. 

Wethouder Maas verwijst hiervoor naar de toegezonden memo en citeert hier uit. 

Het voorontwerp bleek onvoldoende beleidsarm en is daarom ingetrokken. Het college 

komt er op 1 februari op terug. Hij is blij met de vele reacties, dat is ook de bedoeling 

van het voorontwerp. Het gesprek met dhr. Bommeljé heeft plaatsgevonden. 

HVV vraagt welke maatregelen zijn getroffen om geen herhaling te krijgen. Verder hoe 

het komt dat het fout ging. 

Wethouder Maas zegt blij te zijn met de reactie op het voorontwerpen. Het 

voorontwerp wordt opnieuw bekeken. Op 1 februari komt het college er op terug. 

 

Fracties SGP/ChristenUnie en VVD hebben vragen gesteld m.b.t. het voorstel voor 

de invoering van Diftar. Zie voor de gestelde vragen de memo van vandaag, die bij 

agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. 

VVD draagt de vragen voor. 

Wethouder Roelse zegt over  

Vraag 1: Het wordt deze week bij alle huishoudens bezorgd. De eigenaren die buiten 

de gemeente wonen, ontvangen de krant en kalender via de post.  

Vraag 2: ja, denkt dat dat het geval is. Elk jaar wordt ook de afvalkalender huis aan 

huis verspreid en dit werkt naar tevredenheid.  

Vraag 3: Dat komt duidelijker over maar vergt meer voorbereidingstijd.  

Vraag 4: Ze worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en website. A.s. maandag is er 

een info avond en in januari als er nog veel onduidelijk is. Verder kunnen inwoners 

vragen stellen door te bellen of digitaal. Hij zegt de afvalkrant nog 2x uit te brengen. 

In het voorjaar en na evaluatie.  

Vraag 5: Hij deelt die mening. In januari volgt nog communicatie en ook via de 

nieuwsbrief. 

Vraag 6.De container in Gapinge wordt volgende week dinsdag geplaatst. De 

luierpassen zijn afgelopen dinsdag binnengekomen. In de loop van volgende week 

worden de eerste passen verstuurd. Er zijn inmiddels circa 100 verzoeken binnen. 

Vraag 7: Hij meet dat aan de hand van het aantal ontvangen vragen er over. 

VVD zegt dat het nog niet bij alle huishoudens bezorgd is. Ze vindt de communicatie 

minimaal en verzoekt in januari een brief op adres te sturen. 
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Wethouder Roelse zegt geen vragen gehoord te hebben, meer meningen en een 

boodschap. Hij neemt de suggestie mee.  

 

Fractie SGP/ChristenUnie stelt aanvullende vragen over de Ooievaarspas (Diftar 

gerelateerd): zegt gelezen te hebben dat er een maximum is van 150 inzamelingen. 

Hij zegt dat dit niet in de raad is afgesproken. Hij verwijst naar de kaderstelling van de 

raad en roept op om die op een goede manier uit te voeren. Hij merkt op dat in het  

overzicht met de tarieven onjuistheden staan. Hij vindt dit heel kwalijk. 

Wethouder Roelse zegt dat bij de luierpas is uitgegaan van 150. Hij erkent dat er 

fouten in het overzicht staan en ook verkeerde bedragen. Fouten maken is menselijk, 

maar hij gaat alles op alles zetten dat beter te communiceren. 

SGP/ChristenUnie zegt dat de maximalisering niet is besloten. Het kan niet zo 

worden uitgevoerd.  

Wethouder Roelse zegt het na te laten kijken of het klopt wat hier staat. 

De voorzitter stelt voor dat wethouder Roelse er in januari op terugkomt op een hele 

serieuze manier. 

VVD wenst voor de feestdagen van de wethouder te horen hoe dat plaatsvindt en dat 

dan uiterlijk de 2de week van januari er iets in de brievenbus ligt. 

Wethouder Roelse gaat zijn best doen dat mogelijk te maken. Hij zal nakijken: het 

maximum op de luierpas en de correcte tarieven.  

 

 

05 Vaststellen ontwerp besluitenlijsten 

 

5.01 Besluitenlijsten Raad 10 november 2021 m.b.t. het openbare en besloten 

deel. 

HVV merkt op dat er in de openbare besluitenlijst een aantal onjuistheden staan. Hij 

verzoekt dit te corrigeren en het verslag de volgende raad opnieuw voor te leggen. 

De besluitenlijst van het besloten deel wordt vastgesteld. 

 

5.02 Besluitenlijst Raad 11 november 2021 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

 

 

06 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

 

SGP/ChristenUnie heeft opmerkingen over het doorschuiven van nummer 20.000024 

Zoetwaterbeleid. 

Wethouder Roelse geeft een toelichting.  

De lijst van toezeggingen wordt vastgesteld. 

 

 

 

07 RV Project Supermarkt Plus Vrouwenpolder 

 

De voorzitter zegt dat de fractie VVD het eerst het woord heeft, n.a.v. het via het lot 

getrokken nummer 16. 

1ste termijn 

De diverse fracties stellen een aantal vragen. 

SGP/ChristenUnie dient een mondeling amendement in dat de huidige procedure tot 

uiterlijk 1 juni 2022 loopt en dat dan de ondernemer met een plan komt.  

Wethouder Roelse geeft een toelichting o.a. over de goede samenwerking, de goed 

lopende gesprekken, de te betalen kosten en de kaders. Hij gaat ervan uit dat het lukt 

voor 31 december. Mocht dit niet zo zijn dan de termijn iets verlengen. 

De voorzitter schorst op verzoek de vergadering.  

2de termijn 
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De voorzitter heropent de vergadering 

SGP/ChristenUnie heeft van niemand een reactie ontvangen op het mondelinge 

amendement en trekt het daarom in. 

Wethouder Roelse geeft nog een nadere toelichting op vragen. Hij zal een en ander 

verdiepen in de tijdslijn en probeert dit begin januari te doen toekomen. 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. 

De raad stemt in met:  

1. Het raadsbesluit van 31 januari 2019 gedeeltelijk te herzien door de koppeling 

tussen de huidige en nieuwe supermarktlocatie te verruimen, zodanig dat: 

a. uiterlijk binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het voor de nieuwbouw 

supermarkt Plus benodigde ruimtelijke besluit er een haalbaar plan is voor het 

hergebruik van de huidige supermarktlocatie Plus;  

b. een haalbaar plan betekent in deze dat het plan ruimtelijk-planologisch, financieel-

economisch, maatschappelijk, landschappelijk en organisatorisch uitvoerbaar en dus 

haalbaar is en zodanig do 

 

 

08 RV Oplossen verkeersproblematiek Grijpskerke 

 

Het raadsvoorstel wordt in één termijn behandeld. 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. 

De raad stemt in met:  

-Vaststellen Startnotitie Oplossen verkeersproblematiek Grijpskerke. 

 

 

 

09 RV Omgevingsprogramma Duurzaam Veere 2022-2025 

 

Het raadsvoorstel wordt in één termijn behandeld. 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel. 

De raad stemt in met:  

1. Het Omgevingsprogramma Duurzaam Veere 2022-2025 vaststellen  

2. Het Duurzaamheidsplan 2017-2022 intrekken bij in gaan van het 

Omgevingsprogramma Duurzaam Veere 2022-2025. 

 

 

10 RV Vaststellen ontwikkelkader verblijfsaccommodaties 

Het raadsvoorstel wordt in twee termijnen behandeld. 

Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel.  

De raad besluit met 18 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA, DTV, 

SGP/ChristenUnie en VVD) en 1 stem tegen (fractie HVV). 

De raad stemt in met:  

Het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties – fase 1 vast te stellen. 

 

 

11 Raadsvoorstel Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 

Veere APV 2022 

 

De heer A.W. Maris vervangt de burgemeester als plaatsvervangend voorzitter bij dit 

onderwerp. 

1ste termijn 

De burgemeester geeft antwoord op diverse vragen en licht een en ander toe. 

2de termijn 
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VVD dient een mondeling amendement in: de tekst van artikel 2.29 APV over 

nachtsluiting horeca niet wijzigen, maar laten staan zoals in de huidige APV verwoord. 

De burgemeester beantwoordt diverse vragen o.a. dat de nachtvergunning aan de 

exploitant verstrekt is. Deze is al lang gestopt. Op het moment zijn er compleet andere 

ontwikkelingen gaande voor die locatie. Verder gaat hij in op vragen over handhaving. 

Hij geeft verder aan er pragmatisch mee om te gaan. Een jaar uitstel van aanpassing 

van het artikel, dat kan. 

De voorzitter plv. vraagt of men akkoord kan gaan met het voorstel als het artikel 

2.29 APV niet wijzigt maar blijft zoals nu verwoord in de huidige APV. 

De raad is hiermee akkoord. 

 

De raad stem unaniem in met het, n.a.v. de toezegging van de burgemeester, 

aangepaste raadsvoorstel. De aanpassing betreft niet wijzigen van het 

huidige artikel 2.29 APV. 

De raad stemt in met:  

1. Intrekken Algemene plaatselijke verordening Veere 2021  

2. Vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening Veere 2022, waarbij artikel 

2.29 APV blijft zoals het verwoord is in de APV van 2021. 

 

HVV heeft een orde voorstel: het raadsvoorstel belastingverordeningen en de 

hamerstukken nog behandelen en verder op een ander tijdstip de vergadering 

voortzetten. 

De voorzitter vraagt of morgenavond uitkomt. Hierop komt geen eenduidig antwoord 

daarom schorst hij de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat er geen eenduidige mening 

is, daarom beslist de meerderheid. De meerderheid beslist om de vergadering voort te 

zetten. 

De heer Van Kervinck van de fractie HVV geeft aan de vergadering te verlaten. 

Mevrouw Van den Berge van de fractie VVD sluit zich hierbij aan.  

De heer Wisse van de fractie SGP/ChristenUnie verlaat eveneens de vergadering. 

 

Noot griffier plv.: De vergadering wordt voortgezet met 16 raadsleden. 

 

 

12.  RV Regionale Mobiliteitsstrategie 

 

1ste termijn 

PvdA/GroenLinks heeft een motie ingediend over dit raadsvoorstel. Hij draagt het 

dictum van de motie voor en licht dit toe. 

PvdA/GroenLinks dient ook nog een mondeling amendement in vanwege de 

mogelijke financiële gevolgen van de notitie: het beslispunt te wijzigen in ‘kennis 

nemen van’ i.p.v. ‘vaststellen’.  

Wethouder Wisse geeft een toelichting. Hij zegt onder meer de motie als steun in de 

rug te zien. Hij kan de zorgen onderschrijven en zegt m.b.t. de financiën dat dit een 

terecht punt is.  

2de termijn  

PvdA/GroenLinks trekt het mondelinge amendement in. 

De voorzitter brengt het raadsvoorstel en daarna de motie in stemming. 

 

De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel (met 16 stemmen voor, omdat 

de raadsleden Van Kervinck, Van den Berge en Wisse afwezig zijn, zoals eerder in het 

verslag aangegeven). 

De raad stemt in met:  

Vaststellen Regionale Mobiliteitsstrategie 22 oktober 2021 
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De raad stemt unaniem in met de motie. 

Het dictum van de motie luidt:  

Verzoekt het college:  

1. Toezegging van de provincie te willen dat er vol wordt ingezet op een goed 

functionerende mobiliteitscentrale en mobiliteitsapp alvorens het nieuwe 

systeem wordt ingevoerd.  

2. Dat OV-reizigers vanuit elke kern in de gemeente Veere zonder overstappen 

op het treinstation in Middelburg moeten kunnen komen. Ook de kern 

Westkapelle die buiten de cirkel van 15 km valt.  

3. Dat twee hubs in de gemeente te weinig is.  

4. Dat goed moet worden gezocht naar de meest geschikte plaats voor de 

hubs. De ingetekende locaties zijn wat voorbarig. 

 

 

13. RV Belastingverordeningen 2022 

 

Het voorstel wordt behandeld in één termijn. 

 

Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel. 

De raad besluit met 10 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en 

DTV) en 6 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie en VVD). 

De raad stemt in met:  

1. Vaststellen van de volgende belastingverordeningen:  

a. de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelasting 2022  

b. de verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022  

c. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022. 

 

 

14. RV Nieuw concept toeristisch gastheerschap en regiomarketing 

  

Het voorstel wordt behandeld in twee termijnen. 

Diverse fracties stellen vragen en uiten hun zorgen o.a. over marketing, te krappe 

budgetten, verdeling van de budgetten, koers van gastheerschap en informatiepunten, 

initiatieven die ondersteunt moeten worden, zaken uit de evaluatie, met 

belanghebbenden om tafel gaan, situatie Zoutelande, mogelijkheid kaders mee te 

geven. 

Wethouder Roelse geeft een toelichting dat een en ander niet goed in het 

begrotingsprogramma stond. Hij geeft verder onder meer aan dat de raad de 

budgetten vaststelt maar dat het college bevoegd is subsidie te verstrekken. De 

raadsmemo is gestuurd om in de behoefte voor nadere informatie te voorzien. Er is 

voorzien in een solide basis voor de musea want deze zijn belangrijk. Hij proeft steun 

voor extra budget mocht dat nodig zijn. Aan marketing wordt hard gewerkt. Veere is 

de enige gemeente met zoveel inspiratiepunten. 

2de termijn 

Wethouder Roelse doet n.a.v. vragen van diverse fracties een toezegging. 

Toezegging: 

Wethouder Roelse zegt toe te informeren over toeristische informatiepunten in 

Zoutelande en Oostkapelle. Ook als daar besluitvorming m.b.t. het budget voor nodig 

is. 

 

Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel. 

De raad besluit met 10 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en 

DTV) en 6 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie en VVD). 

De raad stemt in met:  

Kennisnemen van bijgaand raadsmemo inclusief bijlagen. 
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15. RV Wijziging verordening fractievergoeding 

 

Van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks, SGP/ChristenUnie, CDA en HVV is een 

amendement ontvangen. Het amendement is bij dit verslag gevoegd en is ook in 

Notubox bij dit onderwerp geplaatst. 

DTV geeft aan ook mee te gaan met het amendement. 

De voorzitter brengt eerst het amendement in stemming. 

 

Het amendement is unaniem aangenomen. 

Het amendement luidt: 

Wijzigt de voorliggende Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Veere 

2022 door na artikel 9 het volgende artikel toe te voegen:  

Artikel 10 Reserve  

1. De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de financiële bijdrage 

ter ondersteuning van het functioneren van de fractie voor het kunnen verlenen van 

een aanvullende financiële bijdrage ten behoeve van die fractie in volgende jaren. 

2. Een reserve is niet groter dan het basisbedrag van de financiële bijdrage ter 

ondersteuning van het functioneren van de fractie die in het voorgaande kalenderjaar 

als voorschot verleend was ten behoeve van die fractie op grond van artikel 6. 

3. Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot uitdrukking in de 

afrekening over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats. 

4. Een reserve blijft na verkiezingen beschikbaar ten behoeve van de fractie die onder 

dezelfde naam terugkeert, dan wel ten behoeve van de fractie die naar het oordeel van 

de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd. 

 

Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen. 

De raad stemt in met:  

- Het vaststellen van de ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

Veere 2022 onder toevoeging van een nieuw artikel ‘Reserve’. 

- De ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Veere 2015’ in 

te trekken. 

 

 

15.a RV Kaasboer eindresultaat 

 

Het voorstel wordt behandeld in twee termijnen. 

1ste termijn 

Diverse fracties stellen vragen o.a. over de verhouding tot de Kustvisie, het 

onderhandelingsresultaat, het aantal gereduceerde bedden, de leges, niet intrekken 

van lopende procedures, op welke manier de raad betrokken wordt bij het alternatief, 

hoe de omgeving betrokken wordt bij de uitwerking en of het zwembad toegankelijk 

gaat worden voor bewoners Biggekerke. 

Wethouder maas geeft een toelichting. Hij deelt de zorgen. Hij vindt het een 

evenwichtige oplossing die bereikt is. Een goed plan en goede afspraken. Hij gaat 

verder in op de gestelde vragen. Hij doet een toezegging op verzoek van diverse 

fracties. 

TOEZEGGING 

Wethouder Maas zegt toe over participatie in januari of februari 2022 met een plan 

te komen op welke wijze de raad en de omgeving betrokken wordt bij het proces 

rondom de Kaasboer. In overleg wordt bepaald hoe aan de betrokkenheid van het dorp 

vormgegeven kan worden.  

2de termijn 

Wethouder Maas gaat nog in op een aantal vragen.  

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel. 
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De raad besluit met 10 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en 

DTV) en 6 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie en VVD). 

De raad stemt in met:  

1. Met instemming kennis nemen van het eindrapport “Beknopte eindrapportage van 

Jos Feijtel, verkenner van een gezamenlijk draagvlak bij de gemeente Veere en Dormio 

voor een alternatieve invulling van het Kaasboerterrein in Biggekerke”.  

2. In te stemmen met van de anterieure overeenkomst (AOK) tussen de gemeente 

Veere, de Kaashoeve BV en Dormio.  

3. Op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening en op basis van de risicoanalyse 

planschade SAOZ instemmen met een tegemoetkoming in een 

planschadevergoeding/financiële compensatie van €500.000 en dit bedrag te dekken 

uit de Algemene Reserve en instemmen met een financiële compensatie van €175.000 

per partij (in totaal €350.000) en dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.  

4. Te verklaren dat voor de procedure omgevingsvergunning ex. artikel 2.12, lid 1 sub 

a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het alternatieve 

hotelplan geen verklaring van geen bedenkingen nodig is dan wel te verklaren dat 

geacht wordt dat er een verklaring van geen bedenkingen zal worden verleend als de 

aanvraag omgevingsvergunning in overeenstemming is met de randvoorwaarden als 

opgenomen in bijlage 1 bij de anterieure overeenkomst.  

5. Voor de verdere uitwerking van dit proces een (aanvullend) werkbudget beschikbaar 

te stellen van €25.000 en dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve. 

 

 

 

16. Hamerstukken  

 

16.01 RV Slotwijziging begroting 2021 

 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot  

1. De begrotingswijzigingen 9 t/m 11 vast te stellen.  

2. In te stemmen met het overhevelen van budgetten naar 2022 voor een bedrag van 

€ 4.517.719.  

3. Het overschot van deze slotwijziging ad € 701.740 als volgt te bestemmen: 

 - € 864.845 toevoegen aan de algemene reserve  

- € 139.000 minder toe te voegen aan de reserve grondbedrijf  

- € 24.105 onttrekken uit de reserve leefbaarheid 

 

 

16.02 RV Vaststellen Transitievisie Warmte en Regionale Structuur 

Warmte 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Vaststellen Transitievisie Warmte Gemeente Veere  

2. Vaststellen Regionale Structuur Warmte voor Zeeland  

3. Budget beschikbaar stellen vanuit de Algemene Reserve voor uitvoering  

4. Instemmen namens Gemeente Veere met de brief aan VNG en Rijk vanuit het 

Zeeuws Energieakkoord 

 

16.03 RV Stimuleringslening Duurzaam Langer Thuis 

 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Vaststellen van de Stimuleringslening Duurzaam Langer Thuis  

2. Intrekken van de Stimuleringslening Woningverbetering 2017  
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3. Instemmen met het overboeken van de budget Stimuleringslening 

Woningverbetering 2017 naar de Stimuleringslening Duurzaam Langer Thuis  

4. Het verlenen van stimuleringsleningen aan te wijzen als activiteit die plaatsvindt in 

het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de 

Mededingingswet. 

 

 

16.04 RV Rapportage Sociaal Domein eerste half jaar 2021 

 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

De rapportage sociaal domein over het eerste half jaar 2021 vaststellen. 

 

 

16.05 RV Advisering verzoek Stichting Media Walcheren (lokale 

omroep Walcheren) 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media en vast te 

stellen dat de Stichting Media Walcheren voldoet aan de eisen die worden genoemd in 

artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008. 

 

 

16.06 RV Implementatieplan Werkleerbedrijf Orionis 

 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van Orionis Walcheren in te brengen dat:  

a. Er ingestemd kan worden met het implementatieplan Toekomstbestendig 

Werkleerbedrijf (WLB) Orionis Walcheren.  

b. Er ingestemd kan worden met de vorming van een structurele krimpvoorziening van 

€ 500 per WSW-medewerker met ingang van 2022, met de opdracht daarmee 

aantoonbaar de kosten per medewerker op het gewenste niveau te houden en waar 

nodig de infrastructuur daarop aan te passen;  

c. In samenwerking met de gemeenten een concreet (beleids)voorstel uit te werken 

gericht op het aanbieden van betaalde, tijdelijke functies in het werkleerbedrijf aan 

bijstandsgerechtigden.  

d. De te behalen (beleids)doelen en taakstellingen uit het implementatieplan in 

afstemming met de gemeente(n) nader uit te werken in een managementrapportage, 

meerjarig te verwerken in de begroting(en) van Orionis Walcheren en over de 

resultaten tussentijds via de periodieke dashboard te rapporteren aan de 

gemeenteraad;  

e. De financiële effecten die uit het implementatieplan voortkomen separaat te 

verwerken in de (eerstvolgende) begrotingswijziging van Orionis Walcheren en deze ter 

zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen.  

f. De gemeenschappelijke regeling nog steeds een passende organisatievorm kan zijn 

om de dienstverlening voor de gemeenten effectief en efficiënt uit te voeren. 

 

 

16.07 RV 2de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 

2022 Orionis Walcheren 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van Orionis Walcheren in te brengen dat 

ingestemd kan worden met de tweede begrotingswijziging 2021 en eerste 

begrotingswijziging 2022.  
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2. De extra bijdrage die we in 2021 aan Orionis moeten betalen, groot € 12608, 

verwerken we op de budgetten rijksmiddelen en ‘Eenmalig onvoorzien’ 2021.  

3. De lagere bijdrage die we in 2022 aan Orionis moeten betalen, groot € 42.614, 

verwerken we op de budgetten rijksmiddelen en ‘Eenmalig onvoorzien’ 2022.  

4. De lagere bijdrage voor de jaren 2023, 2024 en 2025 te verwerken ten laste van 

‘Structureel onvoorzien’ en ten gunste van de rijksmiddelen voor RI en WSW.  

5. Kennis te nemen van Het rapport ‘Niet gebruik van de algemene bijstand; een 

onderzoek naar de omvang kenmerken en langdurigheid en aanpak’. 

 

16.08 RV Ontwerp-beleidsplan 2022-2025 Veiligheidsregio Zeeland  

 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1.Een positieve zienswijze geven op het concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 

Veiligheidsregio Zeeland.  

2. De in dit voorstel opgestelde zienswijzen indienen bij de Veiligheidsregio Zeeland. 

 

16.09 RV 2de Bestuursrapportage inclusief 3de begrotingswijziging 

20221 Veiligheidsregio Zeeland 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Een positieve zienswijze bij het algemeen bestuur van de VRZ inbrengen dat 

ingestemd kan worden met de 3e begrotingswijziging 2021. 

 

 

16.10 RV 3de en 4de begrotingswijziging 2022 GR GGD 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD in te brengen dat ingestemd 

kan worden met de 3e begrotingswijziging 2022.  

2. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD in te brengen dat ingestemd 

kan worden met de 4e begrotingswijziging 2022.  

3. De extra bijdrage van Veere aan de GR GGD van € 17.116,- dekken vanuit eenmalig 

onvoorzien 2022. 

 

 

16.11 RV Bestuursrapportage GR GGD en 5de, 6de en 7de  

begrotingswijziging 2021 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. De Bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland voor kennisgeving aannemen.  

2. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD in te brengen dat ingestemd 

kan worden met de 5e begrotingswijziging 2021.  

3. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD in te brengen dat ingestemd 

kan worden met de 6e begrotingswijziging 2021.  

4. Als zienswijze bij het algemeen bestuur van de GGD in te brengen dat ingestemd 

kan worden met de 7e begrotingswijziging 2021.  

5. Het overschot toevoegen aan de Algemene Reserve. 

 

 

16.12 RV Beëindiging aanstelling griffier 

Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. 

De raad besluit unaniem tot 

1. Mw. J.A. Fröling-Kok ontslag verlenen met ingang van 1 januari 2022. 

 

 

17 Ingekomen stukken 
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De fractie PvdA/GroenLinks heeft van te voren aangegeven de volgende stukken te 

agenderen voor de commissies: 

17.01.11 agenderen in MO. mogelijkheden vanuit gemeente hier een onderdeel te 

worden van de oplossing van deze arbeidsmarktproblematiek 

17.01.12 agenderen in RO. Vergroten inzicht verdeling verantwoordelijkheden 

provincie en gemeente Veere en vertaling provinciale beeld naar veere.  

17.01.14 agenderen in MO. ter inspiratie en concretisering beleidsvorming 2022-2026 

en voorbereiding coalitiebesprekingen na de verkiezingen 

De voorzitter vraagt of het akkoord is deze onderwerpen te agenderen en of er nog 

andere fracties het woord wensen. 

De raad is akkoord.  

 

 

Motie  

Fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV hebben een Motie ‘Uitvoering 

parkeerbeleid Dishoek’ ingediend.  

VVD leidt de motie in en draagt het verzoek voor.  

Diverse fracties geven hun inbreng op de motie. 

Wethouder Wisse geeft een toelichting. Hij is geen voorstander van de motie. 

 

De motie wordt in stemming gebracht. 

De voorliggende motie ‘Uitvoering parkeerbeleid Dishoek’ is verworpen. 

De raad besluit met 6 stemmen voor (fracties SGP/ChristenUnie en VVD) en 

10 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, CDA en DTV).  

 

 

18 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 02.35 uur. 

 

 


