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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 22-04-2021 

 

Aanwezig: 

Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag 

Griffier :  J.A. Fröling-Kok 

 

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 LvK het lid: S. van Kervinck. 

 

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

 

Afwezig:  

 

 
01 Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige raadsleden, overige 
aanwezigen, kijkers en luisteraars van harte welkom. 

 

 
02 Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
03 Spreekrecht voor de burgers 

 

Achtereenvolgens maken de hieronder genoemde personen gebruik van het 
spreekrecht. 
Voor zover hun inspraakbijdrage ontvangen is, is deze aan het verslag toegevoegd. 
Hij wordt daarmee geacht onderdeel uit te maken van het verslag. Inspraakbijdragen 
die niet digitaal ontvangen zijn, maken wel onderdeel uit van de geluid- en 
beeldopnamen van deze vergadering. Deze opnamen dienen als het digitale verslag. 
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 De heer Braam namens Dorpsraad Gapinge over de Dorpsvisie Gapinge;  

 De heer Labruyere over de verkeerssituatie aan de Metzgerweg;  

 De heer de Lange over Hotel de Wigwam;  

 De heer de Regt spreekt in namens FOV, Horeca Nederland afdeling Veere, 

Recron/ Hiswa afdeling Veere en Vekabo afdeling Veere over het 

Financieringsplan Maatschappelijke Voorzieningen; 

 De heer van Wallenburg spreekt in namens de Coöperatie Energieneutraal 

Koudekerke over “Kaders opwekken zonne-energie op land”; 

 De heer Polderman spreekt namens de Coöperatie Zeeuwind in over “Kaders 

opwekken zonne-energie op land”. 

 
Er zijn vanuit de raad geen vragen aan de heer Braam. De voorzitter bedankt hem 
en degenen die meegewerkt hebben aan de dorpsvisie Gapinge van harte voor het 
werk wat zij daarvoor verzet hebben. 
 
In reactie op vragen vanuit de raad, laat de heer Labruyere het volgende weten: 

 Hij heeft diverse malen getracht contact te leggen met de gemeente. In 
plaats van door de wethouder wordt hij teruggebeld door een ambtenaar. 
Deze werpt allerlei bezwaren op waarom de gewenste voorzieningen niet 
aangebracht kunnen worden.  

 Metingen zijn gedaan door een bewoner, vanuit zijn tuin. Er zit een 
gevaarlijke bocht in de weg, bij het overloopterrein. Dat is risicovol, met 
name voor kinderen. De weg is te smal voor alle gebruikers. De 
verkeersregelaars doen hun werk erg goed. Zij hebben ook gesignaleerd dat 
de weg gevaarlijk is. 

 
In reactie op vragen vanuit de raad laat de heer de Lange het volgende weten: 
Er zijn nog twee anderen die een zienswijze hebben ingediend. Meerdere mensen 
zijn tegen dit plan.  
 
Er zijn geen vragen vanuit de raad aan de heer de Regt. 
 
In reactie op vragen vanuit de raad laat de heer van Wallenburg het volgende weten: 

 Als 100% lokaal eigendom vereist is, komt er in geen enkel dorp iets tot 
stand. Dat is niet mogelijk. Je hebt echt een partner nodig. Wij hebben 
gekozen voor een burger coöperatie met ideële gronden als partner: DNWG. 

 2 à 2,5 megawatt zou aangesloten kunnen worden zonder extra 
investeringen. Door een batterijconstructie voor een e-snellaadstation worden 
investeringen ook voorkomen. 

 De heer Wallenburg is bekend met de voorbereidingen voor een 
amendement. Als gedeeld eigendom mogelijk is, is dat probleem opgelost. 
Ander onderdeel is het eerst leggen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Het 
omzetten van de voorwaarde naar een inspanningsverplichting biedt 
voldoende ruimte. 

 
In reactie op vragen vanuit de raad laat de heer Polderman van Zeeuwind het 
volgende weten: 

 Ja, de netinfrastructuur zal geld gaan kosten. Dat geldt ook bij voorzieningen 
in andere kernen, zowel binnen als buiten de gemeente, de provincie en 
verder. 

 
 

 

 
04 Vragenuur** 

 

De fractie van de VVD stelt m.b.t ingekomen stuk 14.01.35 Begrotingscirculaire 

2022 Provincie Zeeland, een aantal vragen. Deze zijn ook schriftelijk ingediend en 

terug te vinden op de memo behorende bij deze raadsvergadering. 
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Wethouder Wisse laat in reactie op de vragen het volgende weten: 

1. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een nadeel van € 50,-- 

per inwoner. Dat komt uit op ongeveer 1 miljoen. Dat zal naar verwachting 

zakken naar € 20,-- per inwoner. Er komt naar alle waarschijnlijkheid een 

nieuwe berekening. De raad wordt daar bij het financieel perspectief voor de 

komende begroting over geïnformeerd. 

2. De gemeente geeft gehoor aan de “winstwaarschuwing” van de Provincie en 

zal dat ook blijven doen. 

3. Voor 2021 is in de begroting een structurele stijging opgenomen van 1,3 

miljoen euro, uitgaande van de geactualiseerde raming van 2019 en de 

prognose voor 2020. Bij het financieel perspectief komt er een bijgestelde 

prognose voor 2022. Het is goed om de vinger aan de pols te houden. 

4. Extra capaciteit voor de rechtmatigheidsverantwoording, extra kosten voor de 

ICT, de omgevingswet, verlies van inkomsten bij de leges: hier is allemaal 

aandacht voor bij het financieel perspectief. 

5. Weerstandscapaciteit: we streven naar een ratio tussen 1,6 en 2,0. Bij de 

jaarrekening 2020 komen we naar verwachting uit op 2,4. 

 

De fractie van de VVD herhaalt de vraag of de gemeente gehoor geeft aan de oproep 

om de reserves te versterken. De fractie merkt op dat de stijging van de kosten voor 

de WMO bij geraamd is in de begroting. Maar is dit gebeurd zonder rekening te 

houden met de stijging die toen voorzien werd en gaat die systematiek wijzigen? 

De weerstandscapaciteit komt op 2,4 en blijft dus afnemen. 

 

Wethouder Wisse laat in reactie op de vragen weten dat de korting op het 

gemeentefonds in de raming meegenomen is. Dan is verhogen van de reserves niet 

nodig. Met de door de Provincie benoemde aandachtspunten wordt rekening 

gehouden in het financieel perspectief. Ten aanzien van de WMO geeft hij aan de 

zorgen van de fractie te delen. Wel laat hij weten dat er voor de jeugdzorg extra 

geld beschikbaar komt.  

De voorzitter voegt toe dat het Rijk 600 miljoen extra in 2021 beschikbaar stelt voor 

de jeugdzorg. 

 

De fractie van het CDA stelt m.b.t. klimaat MFA Zoutelande, een aantal vragen. Deze 

zijn ook schriftelijk ingediend en terug te vinden op de memo behorende bij deze 

raadsvergadering. 

 

Wethouder Roelse laat in reactie op de vragen, het volgende weten: 

1. Een actieve koeling is de beste oplossing. Er wordt alles aan gedaan die zo 

snel mogelijk te realiseren. 

2. Realisatie van uitvoering lukt niet meer in de meivakantie. 

3. Er wordt naar gestreefd de overlast te beperken. Ter overbrugging zouden 

airco’s geplaatst kunnen worden. Dit kost 7,5 tot 10.000 euro voor 12 weken. 

Dat kan niet bekostigd worden vanuit de beschikbare middelen. 

4. Geconstateerd is dat de dakconstructie n.a.w de extra zonnepanelen niet kan 

dragen. Wordt de extra energie afgenomen van derden, dan levert dat extra 

kosten op.  

5. De suggestie van zonnepanelen op het dak van de supermarkt zal 

meegenomen worden in het onderzoek. 

 

De fractie van het CDA vraagt wanneer het wel mogelijk is de actieve koeling te 

realiseren. 

Wethouder Roelse: we proberen dat voor de zomer te realiseren. Onbekend is of dat 

gaat lukken. 

 

De voorzitter zegt toe dat de raad op de hoogte gehouden zal worden van de 

ontwikkelingen. 

 
De fractie van SGP/ChristenUnie stelt naar aanleiding van het Parkeerbeleid de vraag 
hoe het college de diverse vragen gaat beantwoorden. De fractie roept het college op 
zich niet te verstoppen achter coronamaatregelen. Ze vraagt om komende woensdag 
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een overzicht te mogen ontvangen van de brieven en de acties die daarop genomen 
zijn. Daarnaast geeft de fractie aan het niet gewenst te vinden dat er op de Duinweg 
fietsers op de rijweg moeten rijden vanwege coronamaatregelen. 
 
De fractie van de VVD vraagt het college uiterlijk komende woensdag contact 
opgenomen te hebben met de FOV en wil weten hoe er gereageerd is. 
 
Wethouder Wisse geeft aan dat er snel een ambtelijke reactie gekomen is. Er is een 
reactie vanuit het college in voorbereiding. Met de diverse ondernemersverenigingen 
en andere organisaties is inmiddels voor komende donderdag een afspraak gemaakt. 
Dit betekent niet dat er met alle wensen rekening gehouden kan worden. 
 
Met betrekking tot de corona maatregelen ligt er een verzoek om naar de Duinweg te 
kijken. Er is nog geen maatregel ingesteld. Belanghebbenden kunnen suggesties 
doen. Van grote wijzigingen wordt de raad in kennis gesteld. 
 

 

 
05 Vaststellen ontwerp besluitenlijsten 

 
05.01 Besluitenlijst 18 maart 2021 

 

De fractie van het CDA heeft opmerkingen gemaakt over toezeggingen die ontbraken 
op de lijst van toezeggingen. (noot griffier: gewijzigd in de betreffende besluitenlijst) 
 
De VVD fractie merkt op dat de vragen met betrekking tot plan van aanpak gebruik 
illegaal gebruik tweede woningen zijn nog niet beantwoord. 
De voorzitter zegt toe daar de volgende dag op terug te zullen komen. 
 
De besluitenlijst wordt, met inachtneming van de opmerking van het CDA, 
vastgesteld. 
 

 

 
05.02 Besluitenlijst 31 maart 2021 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
06 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

 

De lijst waar nodig aanpassen en aanbieden aan de gemeenteraad 

De fractie SGP/ChristenUnie merkt op dat de toezegging inzake Fort den Haackweg 
eind maart beantwoord zou zijn. Dat zou nu 14 mei worden. Hij vraagt zich af 
waarom. 
Wethouder Roelse geeft aan hier een mededeling over gedaan te hebben op 29 
maart tijdens de commissievergadering. Hij zal de toelichting nog een keer aan de 
heer Maris doen toekomen. Hij kan dat niet in één zin toelichten. De gemeente gaat 
kijken naar de start van het hele traject en extra vragen vanuit de commissie 
beantwoorden. 
 
De lijst met toezeggingen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
07 Programma Toerisme 2021-2026 

 

Voorgesteld wordt: 
Vaststellen van het Programma Toerisme 2021-2026. 
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De fractie LvK is van mening dat het stuk te weinig verbindend is. Op het gebied van 
Toerisme moeten gemeente, inwoners en toeristen samen optrekken. De fractie zal 
daarop blijven hameren. Mobiliteitshubs zijn een sleutel tot een oplossing, daar is de 
fractie van overtuigd. Het is noodzakelijk dat die oplossing er komt. Ook gelet op de 
komende hoofdpijndossiers. 
 
De fractie van SGP/ChristenUnie vindt het een mooi resultaat na uitgebreide 
consultatie. Diversiteit en kwaliteit is nodig om een aantrekkelijke gemeente te 
blijven. We moeten denken in kansen. Dat straalt het programma ook uit. Dit zijn 
goede voornemens. Nu gaat het om de uitvoering. De gemeente moet gastvrij 
blijven. Bij strategische keuze 5 wordt de FOV gemist. Voorgesteld wordt de FOV en 
ondernemersverenigingen die daar niet bij aangesloten zijn, toe te voegen. 
De fractie is tot slot van mening dat de rol van gemeente stelliger verwoordt moet 
worden. De fractie vraagt een toezegging van wethouder Roelse dat de gemeente dit 
onderschrijft en verder uit zal werken en borgen in de organisatie.  
 
De fractie van het CDA benadrukt dat het programma geschreven is met de hele 
sector. Toerisme en recreatie zijn belangrijkste economische pijlers van gemeente. 
Het programma is een bouwsteen op de weg naar balans tussen druk en draagvlak. 
De nadere invulling en integrale benadering is bepalend of dat gaat lukken.  
 
De fractie van PvdA/GroenLinks merkt op dat het een prima stuk is, wat “over-
toerisme” tegen moet gaan.  
 
De fractie van de VVD ondersteunt de doelstelling en ambities. De fractie geeft aan 
dat die naar haar mening te realiseren zijn met een open blik en open houding. 
Toerisme is als economische motor belangrijk voor welvaart en welzijn. De fractie 
bepleit ruimte voor bestaande bedrijven, nieuwe toetreders en familie bedrijven die 
lokaal zijn verankerd. Ruimte voor groei en ontwikkeling van het MKB. 
De integrale benadering ziet de fractie ook graag terug in streekeigen beplanting en 
het in stand houden van het landschap door bv minicampings. 
De dienstverlening van de gemeente moet op orde zijn. De fractie is op dat punt niet 
blij met het antwoord van de wethouder in de commissie. De dienstverlening naar 
ondernemers moet met elkaar opgelost worden. 
 
Weth. Roelse reageert instemmend op de positieve woorden en geeft aan veel van 
de zaken waar aandacht voor gevraagd is bij de uitvoering mee te nemen. Hij zegt 
toe de FOV en OBD mee te zullen nemen in het hele traject.  
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

 
08 Financieringsplan project Maatschappelijke Voorzieningen en andere 

investeringen. 

 

Voorgesteld wordt: 

1. In te stemmen met het plan voor de financiering van de investeringen 1e fase 

project Maatschappelijke Voorzieningen.   

2. In afwijking van de financiële verordening de financiering voor de 1e fase van 

het project Maatschappelijke Voorzieningen te beschouwen als 

projectfinanciering. 

3. Het college van B&W te machtigen om het financieringsplan uit te voeren 

volgens de uitgangspunten in dit voorstel en de bepalingen van het 

treasurystatuut.  

 

De fractie van LvK geeft aan dat dit financieringsvoorstel van invloed is op 10 
periodes van raden, colleges en burgemeesters. Het heeft verstrekkende gevolgen. 
Hoe kan de gemeente in de toekomst grote financiële tegenvallers nog opvangen? 
Geld lenen kost geld. Hoeveel is er voor fase twee nodig? Wie dan leeft, die dan 
zorgt? Onverantwoordelijk! De status als financieel gezonde gemeente gaan we 
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verliezen. De rekening van dit voorstel gaat naar de generatie van spreker en dat 
accepteert zijn fractie niet. 
 
De fractie van SGP/ChristenUnie heeft moeite met het bedrag van 37,5 miljoen euro. 
De fractie is het niet eens met de investeringen: het zijn er te veel en het gaat te 
snel. Vier kernen worden voorzien van mooie accommodaties. Dat gaat ten koste 
van grote investeringen in de rest van de gemeente. De deur gaat dicht voor 
aandacht en geld. Op alle financiële indicatoren gaat de gemeente nat. De fractie uit 
diverse zorgen en heeft ook nog enkele vragen. De fractie wil ook periodiek op de 
hoogte gehouden worden. 
De fractie vraagt nogmaals om een overzicht van de investeringen per kern. Zo 
nodig kan het onder geheimhouding ter kennisname van de raad gebracht worden. 
De fractie zou zich er in kunnen vinden als met goedkoop geld duur geld afgelost zou 
worden. Maar de fractie kan zich niet vinden in deze investeringen en wil het tij 
keren. Om die reden dient de fractie samen met de VVD een amendement in. 
Tot slot betoogt de fractie waarom het bedrag van 37,5 miljoen euro terug gebracht 
kan worden naar 34,4 of zelfs 31,6 miljoen. 
 
De fractie van DTV geeft aan dat de raad op elk financieringsvoorstel de mogelijkheid 
krijgt om een besluit te nemen. Daarom gaat de fractie van DTV mee met het 
voorstel. 
 
De fractie van het CDA memoreert dat vorig jaar besloten is om 37 miljoen te 
investeren in Maatschappelijk Vastgoed. Nu is het juiste moment om dat te doen. De 
fractie is niet bang dat deze lening een molensteen zal worden. De accountant heeft 
aangegeven dat het plan uitvoerbaar is en past binnen de financiële mogelijkheden. 
 
De fractie van PvdA/GroenLinks sluit aan bij de opmerkingen van CDA en DTV. 
Vervolgens plaats de fractie deze uitgaven in de bredere context van de 
gemeentelijke uitgaven. Het gaat om een groot bedrag, maar wel over 40 jaar. Dan 
betreft het 1 a 1 ½ miljoen per jaar. De financieringsbehoefte is groter dan nu 
opgehaald wordt. Niet het hele bedrag wordt gefinancierd. De lastenverhoging 
waaraan eerder gerefereerd werd wordt veroorzaakt door meerdere aspecten, 
waaronder de WMO. 
 
De fractie van de VVD geeft aan dat de raad op basis van de 
verkiezingsprogramma’s eensgezind is: we willen allemaal aan de slag met 
maatschappelijk vastgoed en willen allemaal een financieel gezonde gemeente 
blijven. Dat is wat de fractie betreft de aanleiding om het voorstel aan te passen: er 
is ook slagkracht nodig voor andere zaken. De 4 miljoen aan inkomsten zijn niet 
zeker. Alleen de € 280.000 aan extra inkomsten uit OZB liggen vast. De inkomsten 
uit Toeristenbelasting en parkeergelden zijn met een dun potloodje te schrijven. De 
fractie dient een amendement in. Het amendement roept op de financieringsbehoefte 
te beperken tot 27 miljoen euro en specificeert de opname naar behoefte. Het 
amendement wordt toegevoegd aan de besluitenlijst en maakt daar onderdeel van 
uit. 
 
Wethouder Wisse geeft aan dat het nu aantrekken van deze lening juist beoogd is 
om de gemeente financieel gezond te houden. De investeringen kosten 1 miljoen aan 
rente en aflossing. Daarmee is, juist nu de rente historisch laag is, dit te financieren. 
Straks niet meer. De gemeente heeft een goede algemene reserve en in de 
begroting zit 4 miljoen voor nieuwe investeringen. Daarmee blijft er ruimte bestaan 
om tegenvallers op te vangen.  
 
In de tweede termijn gaat de discussie over de volgende onderwerpen: 

 het niet met eenmalig geld financieren van structurele uitgaven; 
 investeren met oog op het energie vraagstuk; 
 bouwen met oog op de 1,5 meter samenleving; 
 de kosten, gevreesde risico’s en waarborgen van het lenen van geld voor 

andere partijen (woningbouwcorporaties); 
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 de ruimte voor de raad om te beslissen over de inzet van de aan te trekken 
lening; 

 zorg over de financiering van fase twee van het Maatschappelijk Vastgoed; 
 de beperkte manoeuvreerruimte en een evt. noodzaak tot weer een 

belastingverhoging. 
 
De vergadering wordt om 22.12 voor 10 minuten geschorst.  
 
Na de schorsing dient LvK een motie van treurnis in. Hierin spreekt de fractie haar 
treurnis uit over de handelwijze van het college. De motie wordt toegevoegd aan het 
verslag. Daarmee maakt deze onderdeel hiervan uit. 
 
Aan de fractie LvK worden vragen gesteld over de overwegingen die de basis vormen 
voor haar motie. 
 
Wethouder Wisse geeft aan dat dit voorstel juist bedoeld is om ook geld te hebben 
voor een mogelijke tweede fase. Het levert 2,2 miljoen per jaar op en op termijn 10 
miljoen. Ten aanzien van de inkomsten uit toeristenbelasting geeft hij aan dat het 
toerisme zich aan het herstellen is, groeit met 5% per jaar en er over een periode 
van 10 jaar een stijging van 40-50% verwacht wordt. Deze stijgingen zijn niet in de 
begroting meegenomen. Desgewenst zijn cijfers vertrouwelijk in te zien. De reserve 
bedraagt 10 miljoen en in de begroting zit een ruimte van 4 miljoen.  
 
Hij ontraadt het amendement van VVD en SGP/ChristenUnie. 
In reactie op de motie van LvK geeft hij aan dat bij vaststelling van de begroting 
2021 besloten is te investeren in maatschappelijk vastgoed. Het financieringsplan 
beoogt de financiële positie van de gemeente te versterken. Hij licht dit toe.  
 
Het amendement van de fracties van VVD en SGP/ChristenUnie wordt in 
stemming gebracht en met 8 stemmen voor (SGP/ChristenUnie en VVD) en 
11 stemmen tegen (fracties van LvK, PvdA/GroenLinks, CDA en DTV): 
verworpen. 
 
Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 10 stemmen voor (fracties 
van DTV, CDA, PvdA/GroenLinks) en 9 stemmen tegen (fracties van LvK, 
SGP/ChristenUnie en VVD): aangenomen. 
 
De motie van treurnis van LvK wordt in stemming gebracht en met 9 
stemmen voor (LvK, SGP/ChristenUnie en VVD) en 10 stemmen tegen 
(fracties van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV): verworpen. 
 

 

 
09 Kaders opwekken zonne-energie op land 

 

Voorgesteld wordt: 
1. De kaders voor opwekken zonne-energie op land vast te stellen 
2. Het college opdracht te geven deze verder uit te werken 
3. Hiervoor een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen 
4. Dit bedrag te dekken uit het budget Duurzaamheid 
 

De fractie van DTV is voor dit voorstel.  
 
De fractie van SGP/ChristenUnie is het helemaal eens met het vol inzetten op 
energie op het dak. De fractie verwacht een meer proactieve houding dan tot nu toe 
en vraagt het college hoe ze het stimuleren en verleiden, u gaan oppakken. De 
fractie is geen voorstander van zonnepanelen op agrarische gronden. Wel langs de 
weg van dubbelbestemmingen op bv parkeerterreinen en bij uitbreiding van 
bedrijventerreinen: zonnepanelen op waterbassins voor de collectieve opvang van 
regenwater. De fractie bepleit een integrale aanpak van RES en klimaatadaptatie. 
Daarmee is een win, win, win situatie te realiseren. Aansluiten van een zonnepark 
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moet ook maatschappelijk verantwoord zijn. Voor het initiatief in Koudekerke zou het 
netwerk tot aan Vlissingen verzwaard moeten worden. De fractie vraagt zich af of dit 
maatschappelijk verantwoord is. 
Zonnepanelen onder de 15kw tellen niet mee. De wethouder wordt gevraagd dit op 
Zeeuws niveau aan te kaarten. De opgave moet op Zeeuws niveau bekeken worden. 
 
Het CDA kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel. Dit behoeft op onderdelen 
wat aanscherping. Daarvoor kondigt de fractie een amendement aan dat samen met 
de fracties van PvdA/GroenLinks en LvK, door de fractie van PvdA/GroenLinks 
ingediend zal worden. 
De gemeente zal ook zelf bij moeten dragen aan de opgave. Daarvoor wordt bepleit 
om ruimte te geven aan lokale initiatieven, niet alleen op het dak, maar ook op het 
land. Met dien verstande dat wel het landschap beschermt moet worden. Aan de slag 
en doorpakken! 
 
De fractie van PvdA/GroenLinks sluit aan bij de inbreng van insprekers. Zon op dak 
wordt een lastige klus. Dit moet wel zoveel mogelijk gestimuleerd worden. De 
opgave vanuit de RES is groot en vraagt om het toestaan van lokale initiatieven. 
Enkele kaders maken lokale initiatieven onmogelijk. Daarom stelt de fractie, samen 
met CDA en LvK aanpassingen voor, voor de kaders genoemd onder e en h. De 
ontwikkeling in Koudekerke gaat ook om saamhorigheid en biedt velen de 
mogelijkheid mee te doen. De fractie bepleit een goede landschappelijke inpassing 
waarmee bijgedragen wordt aan de Biodiversiteit. Er is zeker enthousiasme voor het 
plan. De fractie bepleit om niet stil te zitten maar te experimenteren. Vanuit Europa 
wordt aangestuurd op 55% CO2 reductie. Investeringen zullen we sowieso moeten 
doen. De fractie leest het amendement van genoemde partijen voor. Het 
amendement wordt bij het verslag gevoegd en maakt daar onderdeel van uit. 
 
De fractie van de VVD kan zich vinden in kaders van het raadsvoorstel. Vol inzetten 
op zon op dak. De RES is een Zeeuws-brede opgave. Landschappelijke kwaliteiten 
zijn daarbij leidend. Slechts 17% van onze inwoners wil het landschap inzetten voor 
duurzame energie. 
 
De fractie LvK steunt ook het amendement, dat samen met andere partijen 
ingediend wordt. 
 
Wethouder Roelse geeft aan dat we energieneutraal moeten zijn in 2050. Daar 
moeten we nu naar handelen. Hij licht toe hoe het met de RES zit en de invulling die 
daarvan van de verschillende gemeenten verwacht wordt. Wat voorligt, zijn de 
kaders. Daarbij wordt voorgestaan de kaders voor zon op land en onder andere in 
tuinen, te verruimen. Deze worden definitief bij de vertaalslag daarvan in 
bestemmingsplannen. Die worden voorgelegd aan de raad. Dit voorstel is 
richtinggevend. Besluitvorming vindt plaats bij het vaststellen van beleid en 
bestemmingsplannen. 
Communicatie verloopt via allerlei kanalen. Er wordt gewerkt aan een Zeeuws loket. 
Initiatiefnemers betalen een grote bijdrage aan de aanleg van kabels etc. voor het 
netwerk. Dit is zeker een aandachtspunt. Voor de bijdragen van kleine installaties is 
voldoende aandacht. Ook bij de gedeputeerde richting het Rijk. 
Voor wat betreft de opgave vanuit de RES gaan we uit van een bijdrage van 1/13e. 
Maar dat kan anders worden. 
 
Ten aanzien van het Zonnepark Koudekerke geeft hij aan blij te zijn met het 
initiatief. Wel geeft hij aan dat het voorstel gaat over de kaders voor energie op land 
en niet specifiek over het initiatief van Koudekerke. De kaders zijn slechts 
richtinggevend en willen daarna uitgewerkt worden. Daarbij zullen de belangen van 
initiatieven zoals die in Koudekerke afgewogen en beoordeeld worden. Mocht 
beoordeling van het plan eerder komen dan het vaststellen van het beleid, dan zullen 
de kaders die nu voorliggen, richtinggevend zijn. De wethouder zegt toe Zeeuwind 
daarbij als lokale partner te zien. De mogelijkheid van zon op dak kan alleen als 
aantoonbare inspanningsverplichting gekoppeld worden. Hij licht toe aan welke 
criteria het plan van Koudekerke te zijner tijd getoetst zal worden. Er is ruimte 
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genoeg om het plan te onderzoeken, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat het 
kan. 
 
In reactie op vragen van de SGP/ChristenUnie geeft wethouder Roelse aan dat van 
bedrijven niet geëist kan worden dat ze meewerken aan zon op dak.  
Voor het zonnepark Koudekerke is er ook na het vaststellen van deze kaders nog alle 
ruimte om het initiatief te onderzoeken. 
 
De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst. 
 

De vergadering wordt hervat.  

 

Wethouder Roelse laat weten dat als een bedrijf niet mee wil werken met 

zonnepanelen op het dak, aan de spanningsverplichting voldaan is. 

Zeeuwind wordt als lokale partij beschouwd. Dit is vooralsnog de enige partij van 

deze omvang. 

 

Voor de fracties van DTV volstaat deze reactie en maakt deze het amendement 

overbodig. 

 

In de hierop volgende discussie worden vragen die naar de mening van fracties 

onvoldoende beantwoord zijn, nogmaals gesteld. Wethouder Roelse reageert hierop. 

 

De fractie van PvdA/GroenLinks handhaaft het amendement en wenst hoofdelijke 

stemming. 

 

Bij hoofdelijke stemming zijn de volgende raadsleden tegen het amendement: 

Sparreboom, de Buck, Maris, Wisse, te Sligte, Melse, Jacobse, Osté, van den Berge, 

en van den Berg.  

Voor het amendement stemmen de leden: Meijers, Sanderse, van Hese, Lievense, 

Blom, Meijs, Rijken, Van Vliet en van Kervinck. 

 

De heer Maris legt een stemverklaring af. Het amendement is positief gericht op het 

project van Koudekerke. Wat 2h betreft is de toezegging van de wethouder duidelijk. 

Het gewijzigde voorstel vindt hij te vrijblijvend en licht dit toe. De toezegging van de 

wethouder dat het project Koudekerke grote kansen maakt binnen de kaders is voor 

hem voldoende om niet mee te gaan met het amendement. 

 

Met 10 stemmen tegen en 9 stemmen voor is het amendement verworpen. 

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

In reactie op een opmerking van mevrouw van den Berge ten aanzien van het 

tijdsverloop van de vergadering, geven een tweetal wethouders aan dat 

besluitvorming op onderdelen gewenst is. 

De raad beslist de agenda af te maken. 

 

Mevr. Van den Berge verlaat de vergadering om 12.01 
De vergadering wordt met 18 leden voortgezet. 
 

 

 
10 Ontwerpbegroting 2022 RUD Zeeland 

 

Voorgesteld wordt: 
Een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting volgens bijgevoegde brief. 
 

De fractie van het CDA geeft aan dat hij verwacht dat opmerkingen ten aanzien van 
het functioneren van de RUD door de portefeuillehouder meegenomen worden naar 
het algemeen bestuur. 
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De fractie van SGP/ ChristenUnie bepleit het houden van een RIB over de RUD. Deze 
wens zal voorgelegd worden in het presidium. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 
11 Vaststellen normenkader, verantwoordings- en rapportagegrens 

 

Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met het normenkader 2021 Gemeente Veere 
2. Verantwoordingsgrens op 3% te stellen van de totale lasten in de begroting 

inclusief dotaties aan reserves. 
3. Een rapportagegrens van € 25.000 vast te stellen. 

 

De fractie van PvdA/GroenLinks stelt een vraag met betrekking tot de extra 

benodigde capaciteit. 

 

Wethouder Wisse geeft aan dat dit te maken heeft met werkzaamheden die 

voorheen door de accountant gedaan werden en nu door de gemeente verricht 

moeten worden. Onbekend is hoe effectief we daarin zullen zijn.  

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 
12 Reactie voornemen Provinciale Staten inpassingsplan baanrotatie vliegveld 

Midden-Zeeland 

 

Voorgesteld wordt: 
In te stemmen met de reactiebrief op het voornemen van Provinciale Staten om de 
procedure te starten voor de baanrotatie van vliegveld Midden-Zeeland. 
 

De fractie van PvdA/GroenLinks merkt op dat het voorstel niet in de commissie 

behandeld is. Dat is voor de fractie reden om technische vragen te stellen. De fractie 

mist in het voorstel de directe aanleiding voor de baanrotatie, t.w. het ontlasten van 

het Waterpark Veerse Meer. Het voorstel is een procedurele kwestie. Om die reden 

gaat de fractie niet tegen het voorstel stemmen. De fractie is tegen het investeren 

van iedere euro publiek geld en niet blij met de noodzaak tot het rooien van een 
boom. 

De fractie van DTV sluit aan bij de opmerkingen van de fractie van PvdA/GroenLinks 

en gaat daarin verder. De fractie is van mening dat alle kosten van infrastructurele 

werken als gevolg van het Waterpark Veerse Meer nooit en te nimmer op het 

waterschap verhaald kunnen worden. We doen het voor hen. De noodzaak is er niet. 

Is er een anterieure overeenkomst tussen Middelburg en Driestar en wordt die 

nageleefd. De fractie steunt de vraagstelling van de provincie niet. 

 

Wethouder Maas geeft aan dat Waterpark Veerse Meer niet de enige aanleiding voor 

deze kleine verschuiving is en licht dit toe. Door deze kleine verschuiving zullen veel 

minder mensen geluidsoverlast ervaren. Het is een zuiver juridisch planologisch 

besluit. De Staten moeten dat besluit nemen. De beperkingen voor Veere worden 

wat kleiner. Hij geeft aan de opmerkingen DTV mee te nemen in de besprekingen. 

Aan deze procedure zitten voor zover hem bekend geen kosten. 

 

In reactie op een vraag van de fractie van DTV legt wethouder Maas uit dat er wel 

degelijk sprake is van minder beperking op Veers grondgebied als gevolg van de 

baanrotatie. De provincie betaalt de procedure. Wie de baanrotatie zelf gaat betalen 

is hem niet bekend, naar alle waarschijnlijkheid het vliegveld zelf. 

 
Het raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor en twee stemmen tegen 
(fractie DTV) aangenomen. 
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13 Hamerstukken 

Voorgesteld wordt: 
De hamerstukken vast te stellen. 
 

In reactie op een vraag van de fractie van SGP/ChristenUnie licht de voorzitter van 
de werkgeverscommissie toe waarom er vooralsnog gekozen is voor tijdelijke inhuur 
op de griffie in plaats van inhuur van vaste krachten. De afwegingen zijn besproken 
in het presidium.  

 

De hamerstukken worden met 18 stemmen voor unaniem vastgesteld. 

 

 

13.01 Concept Klimaat adaptatie Strategie Zeeland 

 

Voorgesteld wordt: 
Geen zienswijze in te dienen op de concept KaSZ (Klimaat adaptatie Strategie 
Zeeland) 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 
13.02 Aanpassen tarief terrassen voor precariobelasting en leges 2021 

 

Voorgesteld wordt om vast te stellen: 
1.  de gewijzigde tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2021. 
2.  de gewijzigde tarieventabel behorende bij de leges verordening 2021. 
3.  het tarief voor precariobelasting tijdens de lock-down periode buiten werking 
stellen. 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 
13.03 Vernieuwen beelden stadhuis Veere 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Instemmen met variant 3.3 van het selectiedocument van architectenbureau 

Rothuizen d.d. 2 december 2020 voor het vernieuwen van de beelden voor 
het stadhuis Veere. 

2. Instemmen om voor de productie en plaatsing van nieuwe beelden een 
bedrag van € 201.190 exclusief BTW beschikbaar te stellen. 

3. Instemmen om dit bedrag te dekken voor € 125.000 uit het restant budget 
restauratie beelden stadhuis Veere en het tekort van € 76.190 te dekken uit 
de Algemene Reserve. 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 
13.04 Nieuwe beslissing op bezwaarschrift inzake een Wob-verzoek 

 

Voorgesteld wordt: 
Het bezwaarschrift van de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, inzake een Wob-
verzoek, gegrond te verklaren en het extern juridisch advies alsnog openbaar te 
maken, waarbij de persoonlijke beleidsopvattingen en de persoonsgegevens worden 
geanonimiseerd. 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 
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13.05 Verlenging tijdelijke inhuur griffie 

 

Voorgesteld wordt: 
1. De tijdelijke inhuur griffie medewerker (schaal 10) voor 16 uur per week te 

verlengen tot 1 december 2021;  
2. De tijdelijke inhuur administratieve ondersteuning (schaal 7) voor 21 uur per 

week te verlengen tot 1 december 2021;  
3. De kosten van inhuur medewerker griffie á € 38.493,- te dekken uit P3        

(€ 33.943,- vacatureruimte) en uit reiskosten raad- en commissieleden        
(€ 4.550,-);  

4. De kosten van inhuur administratieve ondersteuning á € 39.490,- te dekken 
uit eenmalig onvoorzien (€ 20.808,-) en vergoeding tegemoetkoming 
raadsleden (€ 18.682). 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 
14 Ingekomen stukken 

 

Voorgesteld wordt:  
De Ingekomen Stukken conform advies te behandelen. 
 

Onderstaand wordt aangegeven welke fracties vragen om een nadere behandeling 

van ingekomen stukken in een van de komende commissievergaderingen. 

 

Fractie PvdA/GroenLinks 

14.01.21 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Domburg-Herontwikkeling en 

ontwerp omgevingsvergunning  

14.01.25 Zienswijze (pro-forma) m.b.t. o.a. het ontwerpbestemmingsplan Domburg 

Herontwikkeling Herenstraat,  

14.01.26 Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning en bestemmingsplan – 

Herontwikkeling Hotel The Wigwam 

Agenderen in commissie RO naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen.  

Hiermee wordt ingestemd.  

 

14.01.33 Wordt een Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel op de politieke 

agenda.  

Wethouder Roelse zegt toe dat te gaan doen. 

 

14.01.38 Memo O.L.A.Z. ontwikkelingen milieustraten, agenderen in commissie 

MO vanuit onze kader stellende rol. Hoe kijken we vanuit de raad aan tegen betaald 

aanbieden van afval in de milieustraat en hoe dragen we via onze kaders bij aan een 

goed werkklimaat voor medewerkers. 

Hiermee wordt ingestemd.  

 

14.01.43 Hotel Resort Zoutelande bij Biggekerke 

14.04.05 Stand van zaken en tijdslijn De Kaasboer 

Agenderen in commissie RO naar aanleiding van maatschappelijke onrust, kennis 

nemen van actuele stand van zaken en stappen die verder gezet worden. 

Hiermee wordt ingestemd.  

 

14.01.47 Informatie Intervence week 14 

14.01.53 Beëindiging certificering Briedis Jeugdbescherming 

14.01.54 Business Case JB West inzake overname Stichting Intervence 

agenderen in commissie MO om kennis te nemen van laatste stand van zaken en 

bespreken gevolgen voor Veere. Effecten op hulp aan jongeren en hun ouders en 

financiële gevolgen. 

Hiermee wordt ingestemd.  
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Wethouder Maas laat weten dat er extra stukken komen en een aangepaste 

planning. Het onderwerp kan desgewenst nog mondeling in de commissie aan de 

orde komen. 

 

Fractie SGP/ChristenUnie 

14.04.05 Stand van zaken en tijdslijn De Kaasboer.  

14.04.06 Memo II over invoering ‘Diftar’. 

14.04.11 Voortgang bestuursopdracht Betaalbaar Wonen Veere.  

Verzocht wordt deze agendapunten te behandelen in de eerstvolgende 

commissie. 

Hiermee wordt ingestemd.  

 

In reactie op 14.04.06 geeft wethouder Roelse desgevraagd aan dat het memo een 

dezer dagen naar de raad toekomt. 

 

Fractie VVD 

14.04.05 dossier Kaasboer Biggekerke: graag agenderen voor commissie RO zodat 

de discussie hierover in de openbaarheid gevoerd kan worden.  

Hiermee wordt ingestemd.  
 
Ten aanzien van de overige ingekomen stukken wordt ingestemd met de 
voorgestelde wijze van behandeling en afdoening.  

 

 
15 Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 00.25 uur de vergadering 

 

 


